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  A shady market in scientific papers mars Iran’s rise in science

"Can you write me a thesis?" asks the woman, who has called a
number from a flier taped to the main gate of Iran’s prestigious
University of Tehran. The woman, an actress, is posing as a botany
graduate student from Islamic Azad University (IAU), Abadeh, in Fars
province. Her topic is the flora of the Khuzestan region, she explains
with a Fars accent to the salesman at the other end of the line. He
obligingly lays out a schedule for delivery of thesis chapters. “If your
subject doesn’t need lab work,” he says, the cost will be a mere 1.8
million tomans ($600), plus another $400 if she desires a paper,
published under her name in a reputable journal…..
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هشي پژوهمبستگي  بين علمي بودن و اخالقي بودن طرح هاي :اصل
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علمی 
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مقالهانتشار : مقدمه
 باشد مي علمي پروژة از مرحله آخرين مقاله، يك انتشار •
  است شده آن صرف زمان طوالني هاي مدت•
  . است جامعه دوش بر آن هزينة كه طلبد مي را زيادي مالي منابع گاهي و•
  .ايندنم منتشر را خود كار نتايج روشن طور به و كامل امانتداري و صداقت در پس•
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سوء رفتارهاي پژوهشي درانتشار يك مقاله
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)ان(داور



)گان(مسايل مربوط به نويسنده
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سرقت علمي

فريبكاري



: پزشكي فصل اولراهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم 
اسامي نويسندگان

 زير يارمع سه هر كه مي شود محسوب مقاله )نويسندگان از يكي يا( نويسنده شخصي )1-1 ماده ي
:باشد داشته را
:باشد داشته زير فعاليت هاي از يكي حداقل در توجهي قابل سهم .1

مطالعه، طراحي يا پژوهشي ايده ارايه ي–
داده ها، جمع آوري–
تفسير و آناليز–
منجر كه آن نقادانه مرور يا و مقاله پيش نويس نوشتن صورت به مقاله نوشتن در .2

.باشد داشته نقش گردد، مقاله علمي محتواي اصالح به  
. باشد كرده تأييد و مطالعه را شده نهايي مقاله ي .3
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اسامی  
نويسندگان



   :1 تبصره
 نحوي به داشته اند مقاله نگارش يا پژوهش فرآيند در توجهي قابل سهم افرادي يا فرد كه مواردي در
 معيار سه ماميت اما باشند، داشته را نويسندگان از يكي به عنوان نام درج شايستگي مي رسد نظر به كه

 توبمك درخواست با نويسنده به عنوان افراد يا فرد اين نام درج نمي باشد، صادق آنها مورد در فوق
بالمانع پژوهش انجام محل مؤسسه ي يا دانشگاه اخالق كميته ي تأييد صورت در و مسؤول نويسنده ي

نام شدن هاضاف با نوشته دست  نويسندگان ديگر موافقت از كه است موظف مسؤول نويسنده ي .است  
.كند حاصل اطمينان افراد يا فرد اين  

   :2 تبصره
.مي گردند ماده اين معيارهاي مشمول نيز پژوهشي تيم  هاي و حقوقي اشخاص

30 November 2020 9

اسامی   
نويسندگان



 )1-2 ماده ي
ناي يك ماده ي با منطبق( مقاله نويسندگي معيارهاي كه اشخاصي تمامي نام

ودش آورده مقاله نويسندگان بخش در نويسنده عنوان به بايد دارند را )راهنما 
.باشند كرده قطع پژوهشي تيم يا مركز آن با را خود همكاري اگر حتي، 

 )1-3 ماده ي
،دندارن را راهنما اين يك ماده  ي طبق بر مقاله نويسندگي معيارهاي كه افرادي

.شوند معرفي نويسنده عنوان به نبايد 
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اسامی  
نويسندگان



  )1-4 ي ماده
:پذيرندب زير زمينه هاي كليه ي در را مقاله محتواي مسؤوليت بايد نويسندگان تمامي

، مقاله در مندرج مطالب صحت-1

آزمودني از حفاظت در كشور اختصاصي و عمومي اخالقي راهنماهاي به پايبندي .2
،شده انجام مطالعه ي در حيوانات يا انساني  

.مقاله ارسال هنگام در مكتوب بصورت خود احتمالي منافع تعارض اظهار .3
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اسامی   
نويسندگان



  )1-5 ماده ي
نويسندگان نقش وشده اند انجام پژوهشي تيم يك توسط كهبزرگ هايدرپژوهش

اننويسندگ از يك هر مسؤوليت و سهم است، بوده تخصصي بسيار مقاله درايجاد 
  .گردد وي خود به مربوط تخصصي قسمت به محدود ميتواند 

خواهد ار مقاله كليت مسؤوليت كه را فردي ،اصلي پژوهشگران يا پژوهشگ موارد دراين
.كرد خواهند تعيين داشت، 
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اسامی   
نويسندگان



  )1-6 ماده ي
از و افراد از يك هر مشاركت ميزان براساس مقاله نويسندگان بخش در نامها ترتيب

  .ميگردد مشخص آنان جمعي توافق طريق 
نده ينويس است، داشته دست نوشته نگارش و مطالعه در را سهم بيشترين كه فردي

.بود خواهد اول 
  :تبصره
خواهدن نويسندگان نام درترتيب تأثيري مقاله نويسندگان علمي سطح يا جايگاه

.داشت  
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اسامی   
نويسندگان



  )1-7ماده ي
شاناي از يك هر درخواست به مقاله در نامشان ترتيب مورد در نويسندگان توافق عدم

رحط اجراي محل مؤسسه ي يا دانشكده تحقيقات، مركز دپارتمان، پژوهشي درشوراي 
.مي شود تصميم اتخاذ و مي گردد مطرح مربوطه 

  )1-8 ماده ي
ه اندداشت مقاله نگارش يا مطالعه اجراي در توجهي قابل سهمي كه افرادي كليه  ي نام

با كرتش و تقدير بخش در ندارند، را مقاله نويسندگان بخش در نام درج معيارهاي اما 
.مي شود آورده ،مشاركت نوع ذكر  
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اسامی  
نويسندگان



 )1-9 ماده ي
پژوهش اصل در نقشي كه دپارتماني يا مركز مؤسسه، به )صوري( غيرواقعي انتساب ذكر

.است نادرست ندارد، نويسنده فرد حرفه اي فعاليت در يا مربوطه  
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)گان(مسايل مربوط به نويسنده
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راهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم پزشكي
انتشارات همپوشان: فصل ششم 

)  1-6ماده ي 
اشد يا در بمنتشر كرده يك نشريه ي چاپي يا الكترونيك دستنوشته اي را پيش از اين اگر 

مجددشار به نشريه ي ديگر يا انتدستنوشته براي انتشار آن باشد، ارسال همان حال بررسي 
.استآن نادرست   
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انتشار 
همپوشان



:  1تبصره ي ‐
ار است، دستنوشته اي كه در يك نشريه  در دست بررسي براي انتش) گان(نويسندهاگر 

بايدمايند، ديگري ارسال ننشريه ي ، به هر دليلي، آن دستنوشته را براي تصميم بگيرند
. م نمايندبه صورت كتبي به نشريه ي اول اعالدستنوشته انتشار خودرا از  انصرافابتدا   

اول،  در نشريه يانتشار  برايدستنوشته از اعالم پذيرش كار حداكثر تا پيش اين 
.امكان پذير است
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انتشار 
همپوشان



:2تبصره ي ‐
نوشته اي اگر سردبيران چند نشريه تصميم بگيرند كه به طور هم زمان يا مشترك دست  

مراتب صورتي كه هدف از اين اقدام تأمين سالمت جامعه باشد و نيزدر كنند، را منتشر 
ليه ي شود، مشروط به رعايت كاطالع رساني به خوانندگان آن نشريات شفاف به طور   

.مرتبط، اين كار بالمانع استمعنوي مادي و حقوق 
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انتشار 
همپوشان



)  2-6ماده ي 
اشد، بحال بررسي دستنوشته اي كه حاوي حجم قابل توجهي از يك مقاله ي منتشر شده يا در ارسال 
ه ي قبلي اگر به مقالحتي است، نادرست پژوهشي  -بررسي جهت انتشار به عنوان مقاله ي علمي براي 
.باشدداشته  تعلقدستنوشته همين  ) گان(داده باشد و يا مقاله ي قبلي به نويسنده ارجاع
:  تبصره

تاس، در صورت ضرورت، بالمانع )گان(در مقاالت بعدي همان نويسنده» مواد و روش ها « تكرار بخش 
.اما در هر حال ذكر مرجع الزم مي باشد  

:2تبصره 
اپ مجدد مقاله نيز مجوز چخالصه مختصر در ترتيب نام نويسندگان يا در عنوان مقاله يا در تغييرات 

.مقاله نميباشد
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انتشار 
همپوشان



) 3-6ماده ي 
ترجمه  پيش از اين به صورت چاپي يا الكترونيك منتشر شده باشد، ارسالاگر مقاله اي  

بيران مقاله به زباني ديگر براي بررسي جهت انتشار، در صورت كسب موافقت سردهمان 
.بالمانع استشفاف به خوانندگان اطالع رساني هر دو مجله و 
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)گان(مسايل مربوط به نويسنده
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پزشكيراهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم 
سرقت معنوي: فصل هفتم 

)1-7ماده ي 
سرقت معنوي عبارت است از استفاده از تمامي يا قسمتي از مطالب يا  

بع به  منتشر شده يا منتشر نشده ي فرد يا افراد ديگر بدون ذكر منايده هاي 
.اجازه در موارد ضروريكسب ) بدون( مناسب يا روش 
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سرقت علمی



)  7-2ماده ي 
:گيردانجام  نوشته بايد بر طبق ضوابط ذيلدردست ديگران شده  متن منتشر ترجمه  از اصل يا استفاده 

رجمه  يا تاز متن مورد نظر بخش قابل توجهي و يا شكل، جدول، پرسشنامه صورت استفاده از در -الف
منبع، از مالك ذكر بايد عالوه بر آوردن متن در داخل گيومه و ، به صورت آوردن عين آن متن، آن

.گردداخذ متن اوليه اجازه ي كتبي معنوي 
ن، از متن مورد نظر يا ترجمه ي آن، به صورت آوردن عين آن متبخشي جزئي صورت استفاده از در -ب

.گرددگيومه آورده شود و منبع آن ذكر متن مورد نظر در داخل بايد 
   گيرينتيجه، جمع بندي، نقل به مضمونصورت استفاده از متن مورد نظر يا ترجمه آن به صورت در -ج
ور نبايد به گونه اي باشد كه با منظنقل به مضمون  .گردد ذكرآن  منبع، بايد برداشت ايدهيا 

اصلي و روح كلي نوشته ي آن ها منافات داشته باشد) گان(نويسنده 
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سرقت 
علمی



  )1تبصره ي 
يا آوردن  چندكلمهتغيير درحد ، مثالَ بخشي از متن كه مورد استفاده قرار ميگيرد، به صورت جزئياگر 

)  ف يا ببند ال(، باز هم شامل موارد مربوط به آوردن عين متن تغييركندمعادل آنها يا تغيير زمان افعال، 
.مي گردد
)  2تبصره ي 

.ق استدستنوشته نيز صاد) گان(خود نويسنده اين ماده در مورد مطالب منتشر شد ه ي قبلي مندرجات 
مهم) 3تبصره ي 

يگران در نوشتن مقاله بايد بر اساس موازين علمي باشد و هرگونه ارجاع غير ضروري به خود و يا دارجاع 
.بردن تعداد ارجاعات نادرست ميباشدباال به قصد 
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سرقت 
علمی



: 4تبصره 
رف تكيه بر است متن توسط كارشناس مرتبط بررسي شود، صِالزم تشخيص سرقت معنوي يا ادبي براي 

ر و دكپي برداري كه توسط نرم افزارهاي مربوطه گزارش ميشود بدون بررسي كارشناسي درصد 
.  صحيح نميباشدين راهنما مندرجات انظرگرفتن 
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)گان(مسايل مربوط به نويسنده
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پزشكيراهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم 
فريبكاري: فصل يازدهم 

شده در  فريبكاري عبارت است از هرگونه زيرپاگذاشتن يا انحراف از اصول اخالقي پذيرفته) 11-1ماده ي 
:مي گيردپژوهشي كه مثال هاي ذيل را در بر  –و انتشار آثار علمي نگارش 

كه مبتني بر يك پژوهش واقعي نيستند،نتايجي  ياداده ها ) جعل(ساختن  -1
داده هاي حاصل از پژوهش،دست كاري  -2
،سرقت معنوي -3
.در كارآزمايي هاي بالينياجتناب از ذكر عوارض نامطلوب  -4
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پزشكيراهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم 
فريبكاري: فصل يازدهم 

مايد، اما نجستجو مي تواند وقوع احتمالي فريبكاري را در دستنوشته هاي دريافتي  سردبير) 11-2ماده ي 
. آگاهي از احتمال وقوع فريبكاري، موظف است كه در مورد آن تحقيق و بررسي نمايددر صورت 

، انعكاس يا در صورت لزومنويسنده ي مسؤول مي تواند به صورت درخواست توضيح از تحقيق و بررسي اين 
. متبوع وي و درخواست پيگيري از سوي آن باشد مؤسسه يبه مراتب 
يا  تا پيش از محرز شدن وقوع فريبكاري نبايد اشخاص غيرمرتبط از مطرح شدن احتمال آن: تبصره

.بررسي هاي در حال انجام مطلع شوند
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فريبکاری



بكاري احراز كند، بايد بسته به شدت فري احرازدر صورتي كه سردبير، وقوع فريبكاري را ) 11-3ماده ي 
:را انجام دهداقدامات ذيل شده، يك يا چند مورد از 

،)در صورتي كه هنوز دستنوشته منتشر نشده است(دستنوشته خودداري از انتشار  -1
،)در صورت انتشار(در شماره ي آتي نشريه انتشار اصالحيه  يا تكذيبيه  -2
،)گان(ه، رئيس يا مسؤول محل كار يا تحصيل نويسنداطالع رساني به مؤسسه ي حامي پژوهش -3
براي مدتي معين،) گان(نويسندهاجتناب از پذيرش مقاالت آتي  -4
.از سايت يا بانك اطالعاتي نشريه) گان(حذف مقاالت قبلي نويسنده -5
.قابل انجام خواهد بود 11-1ماده ي )مثال يك(تنها در صورت وقوع بند اول  5مورد : تبصره
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: 2-4ماده 
را و ، اجمختلف طراحيمحققين موظفند درصورت اطمينان از وقوع هرگونه فريبكاري در مراحل تمام 

وهش در پژاخالق پژوهش، موارد را با رعايت حداكثر محرمانگي حسب مورد به كميته انتشار نتايج 
  /يا مسؤول محل كار يا تحصيل خود و يا پژوهشگرانرئيس ، موسسه حامي پژوهشيا دانشگاه 
.  دهنداطالع مورد نظر، ( گان)نويسنده
: تبصره

الحيت دانشگاه معتبر كه صدر پژوهش اخالق از محرز شدن وقوع فريبكاري توسط كميته تاپيش 
ه طوريكه محرمانه پيگيري شود، بكامال تخلفات پژوهشي را دارد، موضوع بايد به صورت رسيدگي به 

نشوندمطلع احتمال آن يا بررسيهاي درحال انجام مطرح شدن از اشخاص غيرمرتبط 
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: 2-5ماده
ايشگاهي، در تصاوير كه به معناي هرنوع دستكاري در انواع عكسهاي راديولوژي، پاتولوژي، آزمدستكاري 

ر واقعي يا القا تصياوير ميكروسكوپي و غيره است و منجربه فريب خوانندگان ازطريق نمايش تصاوير غي
به حساب  درتصاوير ميشود، مصداق فريبكاري تلقي شده و تخلف پژوهشيوجود يافته هاي غير واقعي 

. ميĤيد
: تبصره

يرمعمول در پشت زمينه عكسها، پاك كردن يا اضافه كردن يك ويژگي خاص و يا دستكاري غدستكاري 
اديق اين و بيش ازحد در رنگها يا شفافيت عكسها، كه به قصد فريب خوانندگان صورت ميگيرد از مص

.  استغيراخالقي عمل 
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سوء رفتار هاي پژوهشي درانتشار يك مقاله
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سوء رفتار های 
پژوهشی در انتشار 

يک مقاله
انتشار

)گان(نويسنده

سردبير

)ان(داور



لميسردبيري نشريات ع: پزشكي فصل دومراهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم 
  )2-1 ماده ي

از(خود ظايفو مستقالنه ي ايفاي و تصميم گيري براي كافي عمل اختيار و آزادي مجالت، سردبير به بايد
.شود داده )واصله دستنوشته هاي قبول يا رد قبيل  

  )2-2 ماده ي
.نمايد رعايت نوشته دست بررسي مراحل تمامي در را رازداري كه است موظف سردبير
  )2-3ماده ي

يك حداقل تفرص بايد ،انتشار براي نوشته دست يك پذيرش يا رد مورد در سردبير تصميم اعالم از بعد
رايب مدوني سياست هاي بايد هرمجله .شود داده مسؤول نويسنده ي به نظر تجديد درخواست نوبت  
.باشد داشته درخواست ها اين گونه بررسي  
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  )2-4ماده ي
 با ناسبم برخورد و دريافتي مقاالت در سوءرفتار موارد كشف براي را خود تالش تمامي بايد سردبير
.بندد به كار احتمالي موارد
)2-5ماده ي

 در مكنم حد تا كه كند انتخاب مقاله هر داوري براي را افرادي يا فرد بايد تحريريه هيات يا سردبير 
  .باشند مجرب و توانا مربوطه علمي زمينه ي

.باشند داوري مورد مقاله زمينه  در شده شناخته منافع تعارض هرگونهفاقدبايد شده انتخاب)ان(داور
)2-6ماده ي

   نحوي هب چاپ، براي واصله نوشته هاي دست اولويت بندي و انتخاب بررسي، كه است مسؤول سردبير 
 اين در وطنامرب عوامل و انجام گيرد نوشته دست فني و علمي ويژگي هاي به توجه با تنها و بي طرفانه

باشند نداشته تأثيري امر
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:2-7 ماده
از چاپ، دست در مطالب اخالقي صحت از اطمينان جهت را خود تالش تمام است موظف سردبير

زيست پژوهشهاي در اخالق اختصاصي و عمومي دستورالعملهاي به پژوهشگران پايبندي جمله 
به ،اند شده ابالغ و تصويب پزشكي زيست پژوهشهاي در اخالق ملي كميته توسط كه كشور پزشكي  
و رفتهگ قرار تأييد و ارزيابي مورد اخالق هاي كميته توسط پژوهشها كه يابد اطمينان و بگيرد كار 
اخالق ي كميته  مصوبه تصوير است الزم .اند كرده دريافت را پژوهش در اخالق اختصاصي كد  
  .بگيرد قرار اشاره مورد مقاله، متن در پژوهش در اخالق كد و شود درخواست سردبير توسط  

: 1 تبصره
ارائه اخالقي تاييديه اصالت يا و اخالقي استانداردهاي رعايت مورد در ابهامي يا ترديد كه مواردي در
و وطهمرب پژوهش در اخالق كميته از استعالم به نسبت سردبير است الزم باشد، داشته وجود شده  
  .نمايد اقدام پزشكي زيست پژوهشهاي در اخالق ملي كميته يا  
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سوء رفتار هاي پژوهشي درانتشار يك مقاله
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سوء رفتار هاي 
پژوهشي در 

انتشار يك مقاله
انتشار

)گان(نويسنده

سردبير

)ان(داور



پزشكيراهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم 
و مسؤوليت داوراننقش : فصل سوم    )3-1ماده ي

بايد ،مي كندقبول را مجله يك سوي از شده ارجاع دستنوشته ي يك همتاي مرور كه داوري
به دستنوشته فني و علمي ويژگي هاي براساس تنها و بيطرفانه به صورت را خود داوري  
ساير يا دستنوشته )گان(نويسندهبا خود شخصي روابط تأثير تحت نبايد و برساند انجام  
.گيرد قرار نامربوط عوامل  

 )3-2ماده ي
 هگون هر وجود صورت در مي شود، پيشنهاد او به دستنوشته يك همتاي مرور كه شخصي
 كند؛ امتناع داوري براي دستنوشته آن پذيرش از مي تواند ،منافع تعارض
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  )3-3ماده ي      
 داوري با هرابط در( يكديگر با ارتباط برقراري از بايد دستنوشته )گان(نويسنده و داوران

 مربوطه مجله ي سردبير از اجازه كسب بدون داوري، فرآيند طول در )دستنوشته آن
.كنند امتناع

 )3-4ماده ي
 واجد را خود است، پذيرفته همتا مرور براي را دستنوشته يك كه داوري چنانچه

 ،داندن دستنوشته آن از بخشي يا تمامي دقيق داوري براي الزم فني يا علمي صالحيت
.برساند مجله سردبير اطالع به را مراتب بايد
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)  3-5ماده ي
تلقيمانه متن محر، بايد از سوي داور نيز به عنوان يك ميگرددكه براي مرور همتا ارسال دستنوشته اي 

.  گردد و اطالعات مربوط به يا مندرج در آن با هيچ فرد ديگري در ميان گذاشته نشود  
كند و  به جز مرور همتا استفادهمقصود ديگري از دستنوشته ي مورد داوري براي هيچ مجاز نيست داور 

.نمايددستنوشته به هر شكل، اجتناب  نگهدارياز پايان داوري از بايد بعد 
:  1 تبصره ي

شاي با فرد ديگري را براي داوري ضروري بداند و اين مشورت متضمن اف مشورتصورتي كه داور، در 
.استاز سردبير مجله قابل انجام با كسب اجازه مطالب مندرج در مقاله باشد، اين كار تنها 
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:  2تبصره ي 
ليل از مفاد ماده ي فوق نسبت به تمامي دستنوشته هايي كه براي مرور همتا ارسال  شده و داور به هر د

.پذيرش داوري آن خودداري كرده است نيز جاري ميباشد

)  3-6ماده ي
 رابرايراهكارهايي توجه كند و در صورت امكان نقاط قوت و ضعف مقاله مرور همتا، داور بايد به در 

فكريالل احترام به استقرعايت اين كار بايد با . توصيه نمايد) گان(اشكاالت موجود به نويسندهرفع 
.به انجام برسد) گان(نويسنده  

30 November 2020 41



)3-7ماده ي
وي از سشده اعالم مهلت داور در صورت پذيرش يك دستنوشته براي مرور همتا، بايد اين كار را در   

.سردبير مجله به انجام برساند
: تبصره

پذيرش داور از بايدصورتي كه مهلت اعالم شده از سوي سردبير مجله براي داور مناسب نيست، در 
.سدبر توافقبه مجله يا در مورد مهلت ديگري با سردبير امتناع كند همتاي آن دستنوشته مرور 

)  3-8ماده ي
ز به را نيراهنما بايد عالوه بر بررسي هاي علمي و فني در مرور همتا، هر گونه عدم رعايت مفاد اين داور 

.برساندسردبير اطالع 
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سوء رفتار هاي پژوهشي درانتشار يك مقاله
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سوء رفتار های 
پژوهشی در انتشار 

يک مقاله
انتشار

)گان(نويسنده

سردبير

)ان(داور



تعارض منافع: پزشكي فصل چهارمراهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم 
)  4-1ماده ي 
اور يا نويسنده ، ددارد است از وجود هرگونه منفعت مالي و غير مالي كه احتمال  عبارتمنافع تعارض 

.  سردبير را در اظهار صادقانه ي نظر خود تحت تأثير قرار دهد
ه  ك«.   نمي شودتعارض منافع به خودي خود ايرادي اخالقي براي يك دستنوشته محسوب وجود -

»منجر به اظهار غير صادقانه نظر گردد
)4-2ماده ي 

يده است ، پوشمخاطبين يك دستنوشته بايد هرگونه تعارض منافع خود را كه از نگاه ) گان(نويسنده  
أمين تمنابع جمله اين موارد معرفي شفاف از .نمايندمتن يا ذيل دستنوشته به طور شفاف اعالم در 

.ميباشد) گان(نويسندهپژوهش و نگارش مقاله توسط هزينه هاي 
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: تبصره
ا و حامي مالي پژوهش نبايد متضمن منع اعالم هر گونه تعارض منافع ي) ان(ميان پژوهشگرقرارداد 

تند،درنيسپژوهش مطلوب كننده ي كه از نظر حمايت يافته هايي تعهدي براي حذف يا عدم انتشار 
اد اجتناب پژوهشگران موظفند از پذيرفتن چنين شروطي در زمان عقد قرارد .دستنوشته حاصله باشد  

.كنند
تواند  نمي... و يا ايجاد تبعات منفي اجتماعي نظير حساسيت موضوع مورد مطالعه داليلي : تبصره

در اخالق  پژوهشگران در انتشار نتايج حاصل از پژوهش باشد، مگر اينكه كميتهمستند محدود كردن 
ا پژوهش، انتشار نتايج پس از انجام پژوهش رزمان تصويب طرحنامه مربوطه در پژوهش دانشگاه 

كردهبه اخذ مجوز مجدد از كميته مشروط 
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پژوهشگر  به صورت مكتوب به اطالعدانشگاه و اين شرط در زمان تصويب پژوهش توسط كميته اخالق 
ته ملي تصميم كميته اخالق دانشگاه براي ايجاد اين محدوديت قابل اعتراض به كمي. رسيده باشد

.اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي است
)  4-3ماده ي 
.ايندبايد منابع تأمين هزينه هاي پژوهش و نگارش مقاله را به طور شفاف معرفي نم) گان(نويسنده
ورد اعضاي هيأت تحريريه يا شوراي سردبيري چنان چه در تصميم گيري سردبير در م :)4-4ماده ي 

عارض منافع يك دستنوشته تأثيرگذار باشند، بايد به طور شفاف و كامل سردبير را دربار ه ي هر گونه ت
.در امر مورد نظر مطلع نمايند
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رازداريحريم خصوصي و : پنجمفصل 
: )5-1ماده ي 

آزمودني ها، كاركنان محل انجام پژوهش يا هر مشخص كننده ي هويت شخصي اطالعات   
ود، فرد ديگري غير از نويسندگان دستنوشته و افرادي كه از آن ها تقدير و تشكر مي ش

نبايد در متن دستنوشته، عكس ها، شجره نامه ها يا هر قسمت ديگري آورده شود، مگر 
داده بي رضايت آگاهانه ي كتاين كه فرد مورد نظر يا نماينده قانوني او براي نشر آن اطالعات 

.باشد
  :1 تبصره ي

  پوشش و نشود فرد شناسايي به منجر كه باشد به گونه اي بايد پوشش افراد، عكس مورد در
  .دباش شده اخذ كتبي آگاهانه ي رضايت آن كه مگر نمي كند، كفايت تنهايي به چشم ها
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 :2 تبصره -
اي هويتي اطالعات كليه ي كامل ماندن محرمانه بدون دستنوشته انتشار صورتي كه در

امكان پذير شود فوق ماده ي در مذكور افراد هويت كشف به منجر مي تواند كه اطالعاتي  
به دسترسي عدم ادعاي اصل به رسيدگي نباشد، مقدور نيز آگاهانه رضايت اخذ و نباشد  
  ته يكمي عهده ي بر آن انتشار مورد در تصميم گيري و اطالعات انتشار ضرورت و مذكور افراد  

.بود خواهد منطقه اي اخالق
:3 تبصره -
اخذ هب نياز گرفته اند، قرار عموم دسترس در صحيح روش به و پيش از كه اطالعاتي انتشار  
.ندارد آگاهانه رضايت 
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بليغاتيآگهي ت: هشتمپزشكي فصل راهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم 
انتشار براي را هايي آگهي تنها بايد الكترونيك، و چاپي از اعم علمي،پژوهشي، نشريه هاي )8-1 ماده ي

الشت هرگونه از و بپردازند نظر مورد خدمت يا محصول واقعه، مورد در اطالعات ارائه ي به كه بپذيرند  
.كنند خودداري نادرست، و علمي غير مطالب ارائه ي با مخاطب، دادن قرار تأثير تحت براي  

نوعي هب باشدكه علمي مقاله اي يا سرمقاله مجاورت در نبايد تبليغاتي آگهي درج مكان )8-2 ماده ي
.سازد متبادر خواننده ذهن به را نظر مورد آگهي با مقاله آن ارتباط  

 لميع ازمندرجات به خوبي كه شوند درج نشريه در گونه اي به بايد تبليغاتي آگهي هاي )8-3 ماده ي
.باشند متمايز چاپ قابل
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راهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم پزشكي
ويژه نامه: فصل نهم 

  )9-1 ماده ي
شخصم موضوعي با رابطه در مقاالتي مجموعه  انتشار به معموالً كه نشريه اند از شماره هايي ويژه نامه ها

،اشدب نشريه در بحث مورد اصلي موضوعات با ارتباط در كه بنحوي همايش يك مقاالت مجموعه  يا و  
.مي شودمالي حمايت مجله ناشر از غير ديگري منابع توسط غالباً ويژه نامه  .دارند اختصاص  

  )9-2 ماده ي
.رددا عهده بر نشريه عادي شماره هاي همانند را ويژه نامه ها در مندرج مطالب مسؤوليت مجله سردبير
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راهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم پزشكي
ويژه نامه: فصل نهم 

  )9-3 ماده ي
اوراند به را نامه ويژه در انتشار براي نظر مورد دستنوشته ي هر ارسال اختيار بايد مجله سردبير

ايدب شرايط اين .كند حفظ مجله، عادي شماره هاس همانند را، آن ها پذيرش عدم حق نيز و مستقل 
.شود داده اطالع  قبل از ويژه نامه ويراستاران و نويسندگان به  

  )9-4 ماده ي
.شود مشخص ويژه نامه در شفاف به طور بايد وجود، صورت در ،ويژه نامه مالي حامي

30 November 2020 51



)9-5 ماده ي
 عيتتب مي شود، اعمال مجله عادي شماره هاي در آنچه مشابه سياستي از بايد ويژه نامه در آگهي نشر 

.كند
  )9-6 ماده ي
 يژه نامهو مالي حاميان شخصي كمك هاي يا شخصي پاداش هاي نبايد مجله تحريريه ي هيات و سردبير

.بپذيرند را
.شود مشخص واضح به طور اصلي مقاله ي به ارجاع با بايد ويژه نامه در مجدد انتشار  )9-7 ماده ي

در طالبم ديگر يا راهنماها چاپ تجديد اما كنند، منتشر دوباره را مطالعه يك نتايج نبايد ويژه نامه ها  
.باشد مناسب  مي تواند اوليه، مأخذ ذكر با عمومي سالمت منافع جهت  

.شود رعايت راهنما اين مواد ساير عادي، شماره  هاي مانند بايد ويژه نامه ها در )9-8 ماده ي
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اليني  انتشار كارازمايي هاي ب: دهمفصل :پزشكيراهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم 
  )10-1 ماده ي

 يا ايجنت ميرسند،انتشار انجام به كشور از خارج از مراكزي يا پ  ژوهشگران همكاري با كه مطالعاتي در
 نويسندگي حق داراي خارجي افراد حقوق كليه  رعايت با بايد نيز فارسي زبان به مطالعه نتايج از بخشي

.برسد انجام به راهنما، اين اساس بر تشكر، و تقدير يا
  )10-2 ماده ي
از يكي در كه بپذيرد انتشار براي را باليني كارآزماييهاي از دسته آن نتايج تنها بايد نشريه سردبير

براي .باشد كرده دريافت را مربوطه اخالق كميته  مجوز و شده ثبت ملي و بين المللي ثبت مراكز 
كميته هاييا كميته مجوز و ثبت سند ميتواند مجله سردبير اصل اين رعايت از اطمينان حصول  
.نمايد درخواست مسوؤل نويسنده  از كتبي بصورت را مرتبط اخالقي  
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باليني   انتشار كارازمايي هاي: دهمفصل : پزشكيراهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم 
 :تبصره

وشته يدستن دريافت صورت در مي رسند، انجام به كشور چند در مركزي چند به صورت كه مطالعاتي در
آنها در مطالعه كه مراكزي كليه ي به مربوط اخالقي مجوز مي تواند سردبير مطالعه، كل نتايج حاوي  
نتايج حاوي مقاله اي درصورتي كه .كند درخواست)گان(نويسنده از جداگانه  به طور را است گرفته انجام  
.بود خواهد درخواست قابل )كشور( مركز همان به مربوط اخالقي مجوز تنها باشد، مراكز از يكي  

)10-3 ماده ي
سردبير ،ده اندرسي انجام به بين المللي همكاري به صورت كه باليني كارآزمايي هاي نتايج انتشار موارد در  
را طرح كل در نويسندگان از كدام هر شده ي ايفا نقش يا سهم لزوم، صورت در مي تواند نشريه  
.نمايد درخواست مكتوب صورت به  
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تشارساير انواع ان: فصل دوازدهمپزشكي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم راهنماي      
)  12-1ماده ي 

م زمانهچاپي، بهداشت كه بصورت مصوب كميسيون نشريات وزارت نشريات علمي سردبيران كليه  
.ما مي گردند، مشمول كليه ي مواد مندرج در اين راهنميشوندمنتشر الكترونيك چاپي و الكترونيك، و يا   

)  12-2ماده ي 
وصورت مي گيرد، هر دو نسخه چاپي هم زمان چاپي و الكترونيك مواردي كه انتشار به صورت در 

.داشته باشنديك آدرس واحد الكترونيك  بايد براي رفرانس دهي   
)  12-3ماده ي 
ي مـواد ايـن منتشر مي شوند، مشمول تمامقالب درسنامه يك فصل يا بيشتر از كتاب هايي كه در نگارش 

لـد نـامي كـه در روي ج(مسـؤول كتـاب برعهده  نويسنده  سردبير در اين حالت، وظايف . راهنما مي باشد
.مي باشد) مندرج است
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پزشكيراهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم 
ساير انواع انتشار: فصل دوازهم  )12-4 ماده ي

د، از انتشار نتايج حاصل از پژوهش ها، پيش از آن كه در نشريات داراي مرور همتا به چاپ رسـيده باشـن 
است، مگـر در مـواردي كـه به واسـطه ي اهميـت ويـژه بـراي سـالمت رسانه هاي عمومي نادرست طريق 

.ه شودعمومي، انتشار تمامي يا بخشي از نتايج يك پژوهش از سوي مراجع سياستگذار، ضروري دانست
)12-5ماده ي 

شـده  رمنتشـبه صورت خالصه يا مقاله ي كامل قبالً  ارسال مي گردد،خالصه مقاله اي كه به همايشي اگر  
.باشد، بايد مراتب به اطالع دبير كنگره رسانده شود
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پزشكيراهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي علوم 
ساير انواع انتشار: فصل دوازهم  :تبصره 

ده باشد،در صورتيكه خالصه مقاله قبال در كنگره ها يا سمينارها به صورت شفاهي يا پوستر ارا ئه ش
در مواردي كه كنگره مذكور خالصه مقاله را در يك. متن كامل مقاله را ميتوان بعدا به چاپ رساند 
خالصه مجله علمي منتشر كرده باشد الزم است كه به مسؤولين مجله اطالع رساني كافي درمورد چاپ 
.قل شودمقاله شده باشد و اطالعات مذكور به صورت شفاف در كنار مقاله اصلي به خوانندگان نيز منت 
:تبصره 

ستنوشـته دخريد خدماتي از قبيل نوشتن تمام يا قسمتي از متن دستنوشته، انجام مراحل ثبت و ارسال 
خدمات پژوهشي بـه جـز در مـورد ترجمـه مـتن ارائه دهنده ، از شركتهاي مجالتشده براي هاي تهيه 

. به زبان ديگر و يا ويرايش ادبي متن نهايي ممنوع استمقالت 
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وهشي  رسيدگي  به تخلفات پژدستورالعمل             
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مصاديق
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مصاديق
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