روش بررسی درصد تشابه در مقاالت انگلیسی برای جلوگیری از سرقت علمی توسط iThenticate
راهنمای ( ithenticateبررسی درصد تشابه مقاله)))plagiarism

حضور محترم کلیه اعضاء هیئت علمی

با سالم و احترام
جهت بررسی درصد تشابه مقاله خود توسط واحد فناوری اطالعات دانشگاه  ،فرآیند آن به صورت ذیل انجام می گیرد:
الف  -مقاله را به ایمیل  ithenticate@semnan.ac.irبه همراه نام و نام خانوادگی  ،از طریق ایمیل دانشگاهی خود
ارسال فرمایید .فایل ارسالی می بایست به صورت(  DOCX )Office Wordباشد.
ب  -با توجه به حجم مقاالت ارسالی ،گزارش بررسی درصد تشابه مقاله شما حداکثر پس از چهار روز کاری  ،به ایمیل
ارسالی  ،فرستاده خواهد شد.
ج  -بررسی درصد تشابه مقاله با تنظیمات زیر بررسی می گردد:
 -1قسمتهایی که در کوتیشن مارک قرار دارند (بدلیل نقل قول بودن همراه با ذکر منبع) جزو موارد سرقت ادبی
محسوب نمی شود.
 -2حداقل ده کلمه ی پشت سرهم و بیشتر اگر مشابه باشد سرقت ادبی محسوب می گردد.
 -3گزارشها به صورت  pdf , htmlقابل ارسال می باشد.
 -4اگر بیشتر از  %1از یک سورس  ،مشترک باشد سرقت ادبی محسوب می گردد.
 -5چکیده و قسمت مواد و روشها نیز جزو سرقت ادبی محسوب نخواهد شد.
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 Crossref ,Internet ,Publicationsبررسی خواهد شد.


مبلغ بررسی هر مقاله حدود  150هزار ریال است که از گرنت شما کسر خواهد گردید.



بررسی دوباره مقاله بدلیل تغییر مقاله و نیاز به آپلود مجدد  ،بررسی جدید محسوب می شود و هزینه آن
کامل در نظر گرفته می شود.



این پروسه فقط برای اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان و مقاالتی که مربوط به دانشگاه سمنان می باشد
انجام می گیرد.


بررسی درصد تشابه برای مجالت دانشگاه سمنان نیز هم اکنون اکانتی در اختیار کارشناس مجالت
قرار خواهد گرفت تا درصد تشابه را بررسی نمایند .برای دریافت اکانت مربوطه با خانم طوسی
هماهنگی نمایید.

در صورت داشتن هرگونه سوال روزهای زوج اوقات اداری با داخلی  3832و روزهای فرد با داخلی 3230
(خانم طوسی) تماس حاصل فرمایید.

