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سرویس پیشگیری از سرقت در مقاالت علمی ()Plagiarism
 :iThenticateابزاری مطمنئ برای پیشگیری

 iThenticateچیست؟

 iThenticateیک رسویس پیرشو و یک نرم افزار حرفه ای تشخیص رسقت ادبی و فناوری پیشگیری از آن است که توسط نارشان علمی و گروه های
پژوهشی در رسارس جهان پشتیبانی و استفاده می شود بطوریکه اطمینان الزم از اصالت پیش نویس مقاله را قبل از انتشار ایجاد مینامید .با کمک
این بانک اطالعاتی گزارش دقیق درصد رسقت ادبی با ارایه مستندات کامل از منبعی که کپی برداری صورت گرفته است ،در زمانی کوتاه و در ابتدای
ورود مقاله ،پیش از بررسی مقاله توسط داور و رسدبیر ،توسط مدیر تولید مجله در کوثر انجام میشود.

کاربرد iThenticate

 iThenticateبه رسدبیران ،نویسندگان و محققان کمک می کند تا با مقایسه نسخه های پیش نویس مقاله خود با بیش از  24میلیارد صفحات وب و
 122میلیون آیتم های محتوایی ،از جمله  32میلیون اثر منترش شده از بیش از  300انتشارات علمی که عضو  Cross Checkهستند ،از سوء رفتار
درمورد رسقت ادبی مقاالت علمی جلوگیری کنند.

سامانه Cross Check

رسویسی است که بوسیله سایت  Crossrefو نرم افزار  iThenticateارائه می شود و قادر است نسخه اولیه مقاله نویسنده را با نوشته های موجود
در پایگاه داده ها مقایسه منوده و موارد مشابه را برجسته مناید.

مزایای iThenticate

با کمک این بانک اطالعاتی گزارش دقیق درصد رسقت ادبی با ارایه مستندات کامل از منبعی که کپی برداری صورت گرفته است ،در زمانی کوتاه و
در ابتدای ورود مقاله انجام میشود.

استناد  iThenticateبه کدام منابع است؟

لیست بزرگرتین پایگاههای اطالعاتی مورد استفاده  iThenticateبرای مقایسه و تشخیص اقتباس از آثار ادبی به رشح ذیل میباشد:
EBSCO, CROSSREF, Science Direct, Oxford Nature, ISI Web of Sciences, PubMed, Cengage Learmomg, and more than 130
Library

مراحل استفاده و بکارگیری iThenticate

• Uploadمقاله در نرم افزار
•استخراج نتایج و تخمین درصد مشابهات
•بررسی مشابهات و ارسال آن به نویسنده
•تصمیم گیری موارد مشکوک یا درصد باال بر اساس قوانین اخالق در نرش COPE
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