
 ياسوجدانشگاه  ترويجي -يعلم مجله انتشاراتي اخالق نامه نييآ

هاي علمي  هاي مربوط به انجام فعاليت اي است كه برخي حدود اخالقي و مسئوليت اين آئين نامه، منشور يا تعهدنامه 
آگاهانه يا  علميكند تا از بروز تخلفات  را ترسيم مي شود يمپژوهشي و چاپ آن در مجالت كه از اين به بعد مجله گفته 

   . ناآگاهانه توسط نويسندگان مقاالت پيشگيري نمايد

مصوب معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و  "منشور وموازين اخالق پژوهش"اين آئين نامه بر گرفته از 
 يو تجربيات موجود در اين مجله و برخي از مجالت علم فناوري ايران، موازين انتشاراتي پذيرفته شده بين المللي

  .ليست مراجع استفاده شده جهت تنظيم اين آيين نامه در پايان آورده شده است. ديگر است يپژوهش

  مقدمه. 1 

هاي مرتبط  نويسندگان، داوران، هيئت تحريريه و سردبير مجله موظف هستند تمام اصول اخالق پژوهشي و مسئوليت
ارسال مقاله توسط نويسندگان، داوري مقاله توسط داوران و . چاپ را دانسته و به آن متعهد باشنددر زمينه 

 باشد يمگيري در مورد قبول يا رد مقاله توسط هيئت تحريريه و سردبير به منزله دانستن و تبعيت از اين حقوق  صميمت
ها، مجله هرگونه اقدام قانوني را حق خود  مسئوليت و در صورت احراز عدم پايبندي هر يك از اين افراد به اين اصول و

موازين اخالق پژوهش مصوب معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بايستي  منشور و. داند يم
  .مجله باشد راهنماي نويسندگان و دست اندركاران داوري و انتشار
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  تخصصي مجله بوده و به صورت علمي و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده  نهيزممقاالت ارسالي بايد در
  .شده باشد

  مسئوليت صحت و دقت محتواي مقاالت بر عهده نويسندگان است و نويسندگان موظف هستند از صحت و
  .به معني تأييد مطالب آن توسط مجله نيستچاپ مقاله . دقت محتواي مقاالت اطمينان حاصل كنند

  يپژوهشانتشاراتي و  يراخالقيرفتار غ"نويسندگان موظف به احتراز از )Research and publication 

misconduct)"  توضيح داده خواهد شد هستند 3به شرحي كه در بخش.  
  مجدد نويسندگان حق ارسال)Duplicate submission( به عبارت ديگر، مقاله يا ؛ يك مقاله را ندارند

ديگري در داخل يا خارج از كشور چاپ شده يا در جريان داوري و چاپ  مجلهبخشي از آن نبايد در هيچ 
  .باشد

  انتشار همپوشان "نويسندگان مجاز به(Overlapping publication)" منظور از انتشار همپوشان، . نيستند
  .به عنوان جديد است يا مقالهبا كمي تغيير در مقاالت پيشين خود  يها افتهيو  ها دادهچاپ 

  ،يدهرا با ارجاع  ها آننويسندگان موظفند در صورت نياز به استفاده از مطالب ديگران )Citation(  دقيق و
هنگامي كه عين . در صورت نياز پس از كسب اجازه كتبي و صريح، از منابع مورد نياز استفاده نمايند

و عالئم نقل قول مستقيم، نظير  ها روش، بايد از رديگ يممورد استفاده قرار  پژوهشگر ديگري يها نوشته
  .، استفاده شود)" "(گذاشتن آن داخل گيومه 



  نسبت به وجود نام و اطالعات تمامي نويسندگان و عدم وجود نامي غير از  ستيبا يمنويسنده مسئول مقاله
به عبارت ديگر بايستي از اضافه كردن ؛ پژوهشگران درگير در انجام پژوهش و تهيه مقاله اطمينان حاصل كند

  .خودداري شود ")Ghost authorship( يواقع مؤلف"و حذف  " )Gift authorship( يافتخار مؤلف"
 مسئول مقاله موظف است از اينكه همه نويسندگان مقاله، آنرا مطالعه و نسبت به ارائه آن و جايگاه  نويسنده

  .، اطمينان حاصل كنداند دهيرسخود در مقاله به توافق 
  مالي يا مكاني مقاله را جلب كرده و  يها بانيپشتارسال مقاله به منزله آن است كه نويسندگان رضايت كليه

  .اند نمودهمالي يا مكاني مقاله را معرفي  يها بانيپشتتمامي 
 دقتي در مقاله خود شود مجله را در جريان آن  نويسندگان موظفند در هر زماني كه متوجه هر گونه خطا و بي

  .قرار داده، نسبت به اصالح آن اقدام و يا مقاله را بازپس گيرند
  و اطالعات خام مورد  ها نمونهپ مقاله در مجله، حداقل تا يكسال پس از چا رود يماز نويسندگان انتظار

  .احتمالي خوانندگان مجله حفظ كنند سؤاالتاستفاده در تهيه مقاله را جهت پاسخ گويي به انتقادات و 
  بايستي به صورت شفاف شود يمو يا محيط زيست  ها انسانهر گونه خطراتي كه به واسطه تحقيق، متوجه ،

  .در مقاله ذكر شده باشد
  تخصصي مربوطه، با مجله  يها نهيزمدر داوري مقاالت محققان ديگر در  رود يمنويسندگان مقاالت انتظار از

  .همكاري نمايند
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ذيل  از موارد  يكياز مراحل ارسال، داوري، ويرايش، يا چاپ مقاله در مجالت يا پس از آن، از وقوع  يكاگر در هر 
  .محسوب شده و مجله حق برخورد قانوني با آن را دارد  يانتشاراتي و پژوهش يراخالقياطمينان حاصل شود، رفتار غ

  ها دادهجعل (Fabrication) :  ساختگي  يها جهينتيا  ها دادهعبارت است از گزارش مطالب غير واقعي و ارائه
نداده است يا  يآنچه رو يرواقعيثبت غ. شخصي يها افتهيبه عنوان نتايج آزمايشگاهي، مطالعات تجربي و يا 

  .جابجايي نتايج مطالعات مختلف مثالهايي از اين تخلف است
  ها دادهتحريف (Falsification) : عبارت است از ثبت و ارائه نتايج پژوهش به نحوي كه جزئيات اجراي

غيير يابد، يا برخي نتايج كوچك به حذف يا ت ييها دادهدستكاري شود، يا  ها دادهپژوهش يا فرايند جمع اوري 
تا نتايج پژوهش در راستاي اهداف  (Juicy quotes)منظور پنهان كردن واقعيات بزرگتر بزرگنمايي شود 

  .خاص دنبال گردد يا نتايج ارائه شده مورد ترديد قرار نگيرد
  يعلمسرقت )Plagiarism( :  ،كپي برداري در بيان شامل اقتباس نزديك افكار و عبارات نويسندگان ديگر

و نتايج ديگران بدون ارجاع مناسب، يا معرفي  ها دهياساختاري در نوشتار يا انتساب  يها شباهت، ها شهياند
  .آن به عنوان يك پژوهش اصيل علمي است

 فرد ديگري را براي انجام پژوهش به كار گيرد و پس ) نويسندگان(منظور آن است كه نويسنده : اجاره علمي
  .پايان پژوهش، بادخل و تصرف اندكي آن را به نام خود به چاپ رسانداز 

 به موسسه، مركز يا گروه آموزشي يا ) نويسندگان(منظور انتساب غير واقعي نويسنده : انتساب غير واقعي
  .اند نداشتهپژوهشي است كه نقشي در اصل پژوهش مربوطه 

  واقعي مؤلف"يا حذف  "افتخاري مؤلف"ارسال مجدد يك مقاله، انتشار همپوشان، اضافه كردن"  
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 و از  داوران در بررسي كيفي، محتوايي و علمي مقاالت، به سردبير و اعضاي هيئت تحريريه مجله ياري رسانده
  .كنند يمطريق دفتر مجله به بهبود و ارتقاء كيفي و محتوايي مقاالت نويسندگان كمك 

  بعد از بررسي خالصه مقاله، بالفاصله سردبير نشريه را از تصميم خود در مورد پذيرش  ستيبا يمداور انتخابي
. مطلع نمايد...) به دليل نبودن موضوع مقاله در حوزه كار داور، كمبود وقت يا (يا عدم پذيرش داوري 

يه را در انتخاب داور جايگزين ياري داور سردبير نشر رود يمهمچنين در صورت عدم پذيرش داوري، انتظار 
  .كند

  داور نبايد مقاالتي كه با . مقاله صاحبنظر و متخصص باشد يبايد در حوزة موضوع  يا حرفهداور به لحاظ
ه با كهمچنين شايسته است داور از پذيرش داوري مقاالتي . وي فاصله دارد را بپذيرد يحوزة تخصص

انجام دهد،  يا منصفانه يدارد و ممكن است نتوانددر مورد آنها بررس يموضوعات آنها اختالف نظر اصول
  .اجتناب كند

  ،خاصي به وسيله آن حاصل و يا روابط شخصي  يها شركتو  مؤسساتداور نبايد مقاالتي كه منافع اشخاص
  .را براي داوري قبول كند شود يمدر آن مشاهده 

 را قبول نمايد تحليل يا نوشتن آن مشاركت داشته است داور نبايد داوري مقاالتي كه در انجام، تجزيه و.  
  در صورت پذيرش داوري مقاله، داور موظف است نظرات تخصصي و اصالحي خود را با وضوح و روشني و در

بررسي . صورت نياز با ارائه مدارك الزم در مهلت زماني تعيين شده به سردبير مجله و نويسندگان ارائه نمايد
  .باشد يمم مقاله نيز جزو وظائف داور يگر ضماير و ديول، تصاودقيق مراجع، جدا

  يا قهيسلداوري مقاالت بايستي بر اساس مستندات علمي و استدالل كافي انجام شده و از اعمال نظر ،
  .شخصي، صنفي، نژادي، مذهبي و غيره در داوري مقاالت خودداري گردد

  و  يط قوت و ضعف مقاله را به صورتي سازنده، صريح و آموزشخود در مورد نقا يابيارز رود يماز داور انتظار
جهت اصالح مقاله، به سردبير مجله و  ييشنهادهايل نقاط قوت و ضعف و ارائه پيه و تحليهمراه با تجز

  .ارائه كند) نويسندگان(نويسنده 
  و  يا حرفهبند به اخالق يو پا قت جو، عالقه مندير، پاسخگو، وقت شناس، حقيت پذيداور مسئول رود يمانتظار

و  يش داوريز از تعصب و پياستناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پره. گران باشنديت حقوق ديرعا
زان تناسب مقاله براي چاپ در مجله از ديگر ير درباب ميسردب يواضح برا ياني، به همراه بيشتابزدگ

  .خصوصيات داوران است
  ر صورتيكه مقاله از لحاظ اصولي بدون عيب و واضح نوشته شده است، از باز نويسي د رود يماز داوران انتظار

داوران بايد به خاطر داشته باشند كه . و اصالح آن بر اساس سليقه و اولويتهاي شخصي خود اجتناب كنند
  .مجله به تخصص علمي آنها احتياج دارد نه خدمات ويراستاري ايشان

 كه در مقاله  ييها قولاع دهي كامل مقاله به كليه تحقيقات، موضوعات و نقل داور موظف به اطمينان از ارج
تحقيقات چاپ شده مرتبط كه در مقاله به آنها  رود يمهمچنين از داور انتظار . باشد يماستفاده شده است 

  .ارجاع داده نشده است را به نويسندگان يادآوري كند
 گران قراردادن و بحث يار ديمحرمانه تلقي نموده و از دراخت داور بايد كليه اطالعات موجود در مقاالت را

  .گران احتراز نمايديات آن با ديدربارة جزئ



  خود ياديگران يا  يها پژوهشد آن به نفع يا عليه يم جديا مفاهي ها دادهداور حق ندارد قبل از انتشار مقاله، از
مچنين پس از انتشار مقاله، داور مجاز به انتشار ه. براي انتقاد يا بي اعتبار سازي نويسندگان استفاده كند

  .باشد ينمتوسط مجله چاپ شده است  آنچهجزئياتي فراتر از 
  داور حق ندارد بجز با مجوز سردبير مجله، داوري يك مقاله رابه فرد ديگري از جمله همكاران هيات علمي يا

ي مقاله كمك نموده بايد در گزارش نام هر كسي كه در داور. دانشجويان تحصيالت تكميلي خود بسپارد
  .داوري به سردبير ذكر و در مدارك مجله ثبت گردد

 هرگونه تماس با . داور اجازه تماس مستقيم با نويسندگان در رابطه با مقاالت در حال داوري را ندارد
  .نويسندگان مقاالت فقط از طريق دفتر مجله انجام خواهد گرفت

  به   و ارسال مستندات مربوطه،  "يانتشاراتي و پژوهش يراخالقيرفتار غ"زارش در گ رود يماز داوران انتظار
  .ت و اهتمام به خرج دهنديسردبير مجله جد
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  داوران بر عهده سردبير و اعضاء اختيار و مسئوليت انتخاب داوران و قبول يا رد يك مقاله پس از كسب نظر
  .هيئت تحريريه مجله است

  و  صاحبنظر، متخصص و داراي انتشارات متعدد يا حرفهسردبير و اعضاء هيئت تحريريه مجله بايستي از نظر
بندي به اخالق يطرفي، پا يقت جويي، انصاف و بيري، پاسخگويي، حقيت پذيهمچنين داراي روحيه مسئول

و مسئوالنه در راستاي نيل به اهداف مجله و بهبود  يباشند و به صورت جد گران يوق دت حقيو رعا يا حرفه
  .ت نمايندكمداوم آن مشار

  كه يك بانك اطالعاتي از داوران مناسب براي مجله تهيه و به  رود يماز سردبير و اعضاء هيئت تحريريه انتظار
  .طور مرتب بر اساس عملكرد داوران آنرا بروز نمايند

 با توجه به زمينه تخصصي، سرآمدي،  سته يسردبير و اعضاء هيئت تحريريه بايستي در انتخاب داوران شا
در صورت امكان به  رود يمهمچنين انتظار . داوران اهتمام ورزند يو التزام اخالقي اركو  يتجربة علم
خاص، احترام گذاشته  مستدل و منطقي نويسندگان در مورد عدم داوري مقاله توسط داوران يها درخواست

  .شود
  با  و  ف جلوگيرييو ضع يسطح يها يداورق و مستدل استقبال، از يعم يها يداورسردبير مجله بايد از

  .ز برخوردكنديرآمياساس يا تحق يمغرضانه، ب يها يداور 
 و ي مقاالت به عنوان اسناد علم يو اسناد داوريسردبير و اعضاء هيئت تحريريه مجله بايد نسبت به ثبت و آرش

  .محرمانه نگاه داشتن اسامي داوران هر مقاله اقدام الزم را انجام دهند
 نظرات تخصصي داوران و سنجش  يابيتصميم گيري در مورد پذيرش يا رد مقاالت بايستي بر اساس ارز

خصي، صنفي، نژادي، ، شيا قهيسلو مستندات علمي و استدالل كافي انجام شده و اعمال نظر  صحت آنها
  .مذهبي و غيره در آن راه نداشته باشد

  سردبير و اعضاء هيئت تحريريه مجله موظف به اعالم سريع نتيجه تصميم گيري نهايي در مورد پذيرش يا رد
  .مقاله به نويسنده مسئول هستند

 تلقي نموده و از  سردبير و اعضاء هيئت تحريريه مجله بايد كليه اطالعات موجود در مقاالت را محرمانه
  .گران احتراز نماينديات آن با ديگران قراردادن و بحث درباره جزئيار ديدراخت

  د آن به نفع يا يم جديا مفاهي ها دادهسردبير و اعضاء هيئت تحريريه مجله حق ندارند قبل از انتشار مقاله، از
همچنين پس از . ويسندگان استفاده كنندخود يا ديگران يا براي انتقاد يا بي اعتبار سازي ن يها پژوهشعليه 



انتشار مقاله، سردبير و اعضاء هيئت تحريريه مجله مجاز به انتشار جزئياتي فراتر از آنچه در مجله چاپ شده 
رفتارهاي غير اخالقي انتشاراتي و "تنها استثنا در اين رابطه بررسي موارد مرتبط با . باشند ينماست 

  .باشد يمصورت وجود داليل قابل قبول،  توسط نويسندگان، در "پژوهشي
  سردبير و اعضاء هيئت تحريريه مجله موظفند از بروز تضاد منافع)Conflict of interests (يدر روند داور ،

ن است به طور بالقوه بر پذيرش و نشر كه ممك يو مال ي، دانشگاهي، تجاريبا توجه به هرگونه ارتباط شخص
  .كنند  يريبگذارد، جلوگر يمقاالت ارائه شده تأث

  سردبير و اعضاء هيئت تحريريه مجله بايستي داوران را به دقت و اظهار نظر در مورد اصالت و عدم بروز
  .تخلفات انتشاراتي وپژوهشي در مقاالت ارسالي تشويق نمايند

 به هر نحو  سردبير مجله موظف است آثار متهم به عدول از اخالق انتشاراتي وپژوهشي كه توسط داوران يا
مراحل برخورد با رفتار "ت بررسي نموده و در صورت نياز بر اساس بند يرا با دقت و جد شود يمديگر گزارش 

  .مندرج در اين آيين نامه اقدام نمايد "انتشاراتي وپژوهشي يراخالقيغ
 ان يافته بداند و سردبير نبايد با رد مقاالت مورد اتهام يا مقاالتي كه تخلف آنها محرز شده، مسئله را پاي

 ييدر عين حال بايستي فرصت مناسب جهت پاسخگو. موظف است موارد را تا آخرين مرحله پيگيري نمايد
  .فراهم باشد اند شده "رفتار غير اخالقي انتشاراتي و پژوهشي" ه متهم به ك يسندگانينو

  رفتار غير "كه مشخص شود در آنها  يا شدهسردبير مجله موظف است نسبت به حذف سريع مقاالت چاپ
رخ داده است و اطالع رساني شفاف به خوانندگان و مراجع نمايه نمايي  "اخالقي انتشاراتي و پژوهشي

  .مربوطه اقدام نمايد
  سردبير و اعضاء هيئت تحريريه مجله موظفند نسبت به بررسي و چاپ سريع اصالحيه و اطالع رساني شفاف

  .كه در آنها خطاهايي يافت شده است، اقدام نمايند يا شدهاالت چاپ به خوانندگان، براي مق
  از چاپ نقدهاي منطقي و قابل قبول از مقاالت چاپ  رود يماز سردبير و اعضاء هيئت تحريريه مجله انتظار

  .شده استقبال نمايند
 و داوران مجله در  سردبير و اعضاء هيئت تحريريه مجله بايد به طور مستمر نظرات نويسندگان، خوانندگان

   .انتشاراتي و كيفيت شكلي و محتوايي مجله را جويا شوند يها استيسمورد بهبود 
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چاپي و الكترونيكي  يها نسخهانتشار  تاًينهان دفتر مسئوليت ويراستاري و صفحه آرايي مقاالت پذيرفته شده و يا
  .مجالت را بر عهده دارد

  :باشد يموظايف شامل موارد زير 

 تي خود به خصوص در رابطه با استقالل تصميم گيري هيئت اهاي انتشار تعيين و اعالم شفاف سياست
 Intellectual property and(تي، صيانت از مالكيت فكري و حق چاپ اتحريريه، اخالق انتشار

copyright( ،،فرآيند داوري و تصميم   تضاد منافع، وظائف نويسندگان، داوران، سردبير و هيئت تحريريه
گيري، تقاضاهاي تجديد نظر و شكايات، حفظ اسناد علمي فرآيند تصميم گيري، حفظ اطالعات نويسندگان 

 يراخالقيغ رفتار"و حل اختالف بين شاكيان و متهمين به  و داوران، اصالح يا حذف مقاالت پذيرفته شده
   "يانتشاراتي و پژوهش

 تالش در جهت ويراستاري، صفحه آرايي و چاپ مجله با بيشترين دقت و كيفيت و در كمترين زمان ممكن  



  حفاظت از اطالعات شخصي نويسندگان ومحتويات و جزئيات مقاالت به جز آنچه پس از پذيرش مقاالت در
تنها استثنا در اين رابطه بررسي . گيري در مورد مقاالت ، در حين داوري و پس از تصميمشود يممجله چاپ 

توسط نويسندگان، در صورت وجود داليل قابل  "پژوهشي رفتارهاي غير اخالقي انتشاراتي و"موارد مرتبط با 
  .باشد يمقبول، 

 حفظ استقالل سردبير و هيئت تحريريه مجله  
  هاي  اوران مجله جهت انجام شايسته مسئوليتالزم به سردبير، اعضاء هيئت تحريريه و د يها آموزشارائه

  ايشان
  الزم به نويسندگان مجله جهت بهبود كيفيت شكلي و محتوايي مقاالت و رعايت  يها آموزشتالش در ارائه

  شايسته اصول اخالق انتشاراتي و پژوهشي
  اطمينان از عاري همكاري با سردبير مجله در حفظ باالترين سطح اخالق انتشاراتي و پژوهشي در مجله و

  بودن محتويات مجله از خطا و اشتباهات شكلي و محتوايي
 و ارائه مشاوره  "يانتشاراتي و پژوهش يراخالقيرفتار غ"  هاي همكاري با سردبير مجله در بررسي گزارش

  تخصصي به شاكيان و متهمين در صورت لزوم
  له در انتشارت ديگر با ذكر منبعمربوط به استفاده از مطالب چاپ شده در مج يها درخواستبررسي  
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 لة دفتر مجلهيت حقيقي به وسيا شخصيسازمان  يك يتوب اتهام از سوكافت ميدر  
 ه اتهامياول يبررس جلسه هيئت تحريريه مجله با حضور نماينده مركز نشر دانشگاه و  ل كيتش  
 ا نبودن اتهاميبر وارد بودن  ية صورتجلسه مبنيته  آنها در صورت لزوم و يابياسناد و ارز يجمع آور  
 ارسال اتهام به نويسندگان مورد اتهام و درخواست پاسخ در مدت زمان مشخص شده  
  بررسي جواب متهمين در جلسه هيئت تحريريه مجله با حضور نماينده مركز نشر دانشگاه و تصميم گيري

  نهايي
 ص داده شوديوارد تشخ ه اتهام ك يدر صورت يهيتنب يشنهادهايارسال تصميم به شاكي و متهم به همراه پ  
 اطالع رساني به باالترين مقام پژوهشي سازمان محل فعاليت متخلفين  
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