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 .Plagiarism 

ًسخِ تزداری است. ایي تذاى هعٌا است کِ پذیذآٍر، تٌْا 

کسی است کِ هی تَاًذ اثزش را هٌتطز کٌذ یا تفزٍضذ. 

پذیذآٍر هوکي است تذٍى ٍاگذاری حق ًسخِ تزداری، 

 . اجاسُ ًطز اثزی را تِ دیگزی تذّذ

 

 

 

 حق ًسخِ تزداری تِ دٍ دستِ  تقسین هی ضَد: 

 حقوق مادی )مالی( یا اقتصادی پدیدآورنده: .1

الف: حق ًطز ٍ تکثیز اثز، کِ تضویي کٌٌذُ هٌافع هادی 

 است؛

 ب: حق تزجوِ؛

ج. حق عزضِ، اجزا، ٍ ًوایص، ّوزاُ تا کسة هٌافع 

 هادی.

اغَل ّوِ هب دس طَل اًجبم پژٍّص ٍ ًگبسش، هلضم ثِ سعبیت  

اخاللی ای ّستین کِ پژٍّص سا اص اثتذا تب پبیبى کبس ّذایت هی 

کٌذ. اغَل اخاللی دس ًگبسش ٍ پژٍّص، ضَاثطی سا هطخع 

هی کٌذ کِ ضخع پژٍّطگش، هَظف است دس استجبط ثب خَد ٍ 

 جبهعِ سعبیت کٌذ.

استفبدُ غیش اخاللی اص اطالعبت دس داًطگبُ ّب، داًطکذُ ّب ٍ 

، هطکالت ثضسگی ثِ ّوشاُ داضتِ است. هَسسِ ّبی پژٍّطی

ایي هسئلِ ثِ ٍیژُ دس هحیط الکتشًٍیک ًوَد ثیطتشی پیذا 

کشدُ چشا کِ ایي هحیط، سٍش استفبدُ افشاد اص اطالعبت سا 

تغییش دادُ ٍ اخز اطالعبت ثذٍى استٌبد سا ثسیبس آسبى کشدُ 

دس هٌبثع چبپی ٍ  1است. ثٌبثشایي ثشای پیطگیشی اص سشلت علوی

 لکتشًٍیک، ثبیذ ثب هفبّیوی دس ایي ثخص آضٌب ضَین.ا

 (COPYRIGHT) حق نسخه برداری

حق ًسخِ تزداری عثارت است اس حق قاًًَی در تاس تَلیذ، ًطز 

 ٍ فزٍش دارایی فکزی، در تسیاری هَارد، پذیذآٍر، غاحة حق 

  

اخالقی در نگارش  مفاهیم

 پژوهش
 

 تهیه کننده: مریم شبانکاره مقدم

کتبثخبًِ پشدیس ثیي الولل 

 داًطگبُ علَم پضضکی گیالى



 

                                                

 ضَد.اثش دادُ دس ٌّگبم اًتطبس ثذٍى اجبصُ پذیذآٍس،  ًجبیذ ّیچ تغییشی، اص ّش ًَعی ) حزف، اضبفِ، جشح ٍ تعذیل، تغییش هحتَا ٍ یب اسلَة ٍ...( دس  یعٌی .2

 ثِ هَجت آى هَلف هی تَاًذ اثش خَد سا پس اص ٍاگزاسی حك ثْشُ ثشداسی اص آى ٍ حتی پس اص اًتطبس آى پس ثگیشد یب اغالح کٌذ. .3

 .حقوق معنوی یا اخالقی پدیدآورنده:2

 الف: حك اًتطبس؛

 عٌَاى پذیذآٍس؛ة. حك حشهت ًبم ٍ 

 ؛2ج.حك حشهت اثش

د. حك عذٍل ٍ پس گشفتي
3

 

 

 (Fair use) استفاده منصفانه

 

ستفبدُ هٌػفبًِ اص اطالعبت دس ضشایطی خبظ، همذم ثش حمَق ا

هبلکبى حك ًسخِ ثشداسی است کِ استفبدُ اص آثبس تحت حوبیت 

ًمذ، تفسیش، اظْبس ًظش، گضاسش  "حك هَلف ثشای اّذافی هبًٌذ

 "خجشی، آهَصش، تذسیس، تحػیل، کست داًص یب پژٍّصّبی 

 .تهطبثك ضشٍط لبًَى استفبدُ هٌػفبًِ اس



 

 

تِ ّزحال ضوا تخطی اس اثز دیگزضوا هوکي است تخَاّیذ اس 

ًقل قَل یا قغعِ ای اس اعالعات استفادُ کٌیذ، اها یک 

فزاهَش کٌیذ کِ آى هغالة را در کجا خَاًذُ ایذ ٍ در ًتیجِ 

تِ آى اضارُ ًکٌیذ. تِ ّزحال ضوا تخطی اس اثز دیگزی را تِ 

ًام خَد ثثت کزدُ ایذ ٍ ایي ًادیذُ اًگاضتي ٍ تی دقتی ضوا 

سزقت ادتی تِ  در ارائِ هغالة دیگزی تِ عٌَاى هغالة خَد،

حساب هی آیذی را تِ ًام خَد ثثت کزدُ ایذ ٍ ایي ًادیذُ 

اًگاضتي ٍ تی دقتی ضوا در ارائِ هغالة دیگزی تِ عٌَاى 

 هغالة خَد، سزقت ادتی تِ حساب هی آیذ

 (Quoting and  نقل قول و بازگویی

paraphrasing) 

 دٍ راُ تزای ارائِ ًظز یک ضخع، تَسظ ضوا ٍجَد دارد

دقیقا جولِ یا ًظز ضخع را استفادُ کٌیذ.. 1  

.جولِ یا ًظز ٍی را تاسگَیی کٌیذ. یعٌی ًظز ضخع را تِ 2

 ستاى خَدتاى تَضیح دّیذ. 

 

 

 

 ((Plagiarism سرقت ادبی  

، سزقت هحتَایی، دسدی یا جاسدى در فزٌّگ هزیام ٍتستز

ًظزات ٍ جولِ ّای دیگزی، تِ عٌَاى جولِ یا ًظز خَد، 

دیگزی تذٍى اضارُ تِ هٌثع آى، تعزیف  ضذُ  هحػَلاستفادُ 

 (In Lake land college library 2008) است.

فزٌّگ تشرگ سخي ًیش ًسثت دادى سخٌاى ٍ ًَضتِ ّای 

 (1331)انوری، دیگزاى تِ خَد را، سزقت هحتَایی هی ًاهذ

تاس تَلیذ تػَیزّا، گزاف ّا، ًقاضی ّا، هَسیقی ٍ... تَسظ افزاد 

استٌاد تِ هٌثع آى ًوًَِ ای اس سزقت هحتَایی  دیگز تذٍى

 .است

 :هثال 

ضوا هوکي است تخَاّیذ اس یک ًقل قَل یا قغعِ ای اس 

اعالعات استفادُ کٌیذ، اها فزاهَش کٌیذ کِ آى هغالة را 

 در کجا خَاًذُ ایذ ٍ در ًتیجِ تِ آى اضارُ ًکٌیذ.

 

 

 



 

یب سشلت ادثی سا هطبّذُ هی کٌیذ: سِ ضیَُ ًمل لَل هستمین، ثبصگَییدس هثبلْبی ریل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبطش ًطبى هی کٌین ، حك ًسخِ ثشداسی، سشلت هحتَایی، استفبدُ هٌػفبًِ ٍ حشین خػَغی، ضبهل هٌبثع چبپی ٍ الکتشًٍیک است.  نکته:  

.هثال حوبیت حك ًسخِ ثشداسی تمشیجب ثشای ّش چیضی کِ سٍی ایٌتشًت است، اعوبل هی ضَد                                   

 ظ162. 1332سیبهک، هشضیِ. آهَصش هْبست ّبی سَاد اطالعبتی. ٍیشایص دٍم. تْشاى: ًطش کتبثذاس، خبلمی، ٍ ًشگس،  * رفرنس:

  

حزین خػَغی را حقی هی داًذ کِ افزاد، گزٍُ ّا یا هَسسِ ّا تعییي هی کٌٌذ   (1967ٍستیي) بازگویی:

تِ آًْا تِ دیگزاى قاتل هخاتزُ تاضذ) ًقل ضذُ در  هزتَطکِ چِ سهاًی ، چگًَِ ٍ تا چِ اًذاسُ ای اعالعات 

 (15، ظ1386، اًػاری

حزین خػَغی عثارت است  "( حزین خػَغی را چٌیي تعزیف هی کٌذ: 1367ٍستیي) نقل قول مستقیم:

اس حق افزاد، گزٍُ ّا یا هَسسِ ّا ًسثت تِ ایي کِ تزای خَیطتي تعییي کٌٌذ کِ چِ سهاًی ، چگًَِ ٍ تا چِ 

  . (15، ظ 1386)ًقل ضذُ در اًػاری،  "گزاى قاتل هخاتزُ تاضذاًذاسُ ای اعالعات هزتَط تِ آًْا تِ دی

حشین خػَغی عجبست است اص حك افشاد، گشٍُ ّب یب هَسسِ ّب ًسجت ثِ ایي کِ ثشای : سرقت محتوایی

خَیطتي تعییي کٌٌذ کِ چِ صهبًی، چگًَِ ٍ تب چِ اًذاصی ّبی اطالعبت هشثَط  ثِ آى ّب ثِ دیگشاى لبثل 

 هخبثشُ ثبضذ.


