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A shady market in scientific papers mars Iran’s rise in science
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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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)1372(راهبرد تبیینی : توسعه اخالق پزشکی در ایران
نهضت تالیف و ترجمه در حوزه اخالق پزشکی •
)74-73(راه اندازي مرکز اخالق پزشکی  •
تدوین برنامه راهبردي براي فعالیت هاي اخالق پزشکی در کشور•

)81مرداد-تبریز(اولین کارگاه برنامه راهبردي اخالق پزشکی –
)81مهر -مشهد(دومین کارگاه برنامه ریزي راهبردي اخالق پزشکی –
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یآگاهی بخشراهبرد  : توسعه اخالق پزشکی در ایران
اخالق در آموزش •

سامان دهی درس اخالق پزشکی–
دوره دکتراي اخالق پزشکی–
گروه هاي اخالق پزشکی–

اخالق در پژوهش•
نهضت دستورالعملها و راهنما هاي اخالق در پژوهش–
سازمان دهی کمیته ملی و منطقه اي اخالق–
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ازيتوانمندسراهبرد  : توسعه اخالق پزشکی در ایران
توانمندي سازمانی و ساختاري با تثبیت و تکمیل ساختار کمیته ها•
تکمیل و اصالح دستورالعملها•
توانمند سازي اعضاي کمیته ها با رویکرد مشارکتی•

توانمند سازي عمومی اعضا بصورت منطقه اي–
یون، جامعه، ویژه روحاننمایندگان دوره تابستانی، ویژه : متمرکزبصورتتوانمند سازي ویژه –

کارشناسان، ویژه حقوقدانانویژه 
)انتشار( توانمند سازي تخصصی –
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هشی پژوهمبستگی  بین علمی بودن و اخالقی بودن طرح هاي :اصل
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مقالهانتشار : مقدمه
طوالنیهايمدتکهباشدمیعلمیپروژةازمرحلهآخرینمقاله،یکانتشار•

رسیدهچاپمرحلۀبهگوناگونهايتحلیلازپسواستشدهآنصرفزمان
.استجامعهدوشبرآنهزینۀکهطلبدمیرازیاديمالیمنابعگاهیواست

تایجنروشنطوربهوکاملامانتداريوصداقتدرکهمیرودانتظارپژوهشگراناز•
.نمایندمنتشرراخودکار

هکاینگمانومیشوندتلقیامینوصادقافراديپژوهشگران،جامعهدیدگاهاز•
استانتظارازدورباشد،اینخالف
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سوء رفتارهاي پژوهشی درانتشار یک مقاله
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)گان(مسایل مربوط به نویسنده
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کی راهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزش



:  پزشکی فصل اولراهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 
اسامی نویسندگان

هکمی شودمحسوبمقاله)نویسندگانازیکییا(نویسندهشخصی)1-1ماده ي
:باشدداشتهرازیرمعیارسههر

:باشدداشتهزیرفعالیت هايازیکیحداقلدرتوجهیقابلسهم.1
مطالعه،طراحییاپژوهشیایدهارایه ي–
داده ها،جمع آوري–
.تفسیروآنالیز–

منجرهکآننقادانهمروریاومقالهپیش نویسنوشتنصورتبهمقالهنوشتندر.2
.باشدداشتهنقشگردد،مقالهعلمیمحتواياصالحبه
. باشدکردهتأییدومطالعهراشدهنهاییمقاله ي.3
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:1تبصره

بهدداشته انمقالهنگارشیاپژوهشفرآینددرتوجهیقابلسهمافراديیافردکهموارديدر
امااشند،بداشتهرانویسندگانازیکیبه عنواننامدرجشایستگیمی رسدنظربهکهنحوي
سندهنویبه عنوانافرادیافردایننامدرجنمی باشد،صادقآنهامورددرفوقمعیارسهتمامی

ؤسسه يمیادانشگاهاخالقکمیته يتأییدصورتدرومسؤولنویسنده يمکتوبدرخواستبا
دیگرموافقتازکهاستموظفمسؤولنویسنده ي.استبالمانعپژوهشانجاممحل

.کندحاصلاطمینانافرادیافردایننامشدناضافهبانوشتهدست نویسندگان

:2تبصره

.می گردندمادهاینمعیارهايمشمولنیزپژوهشیتیم  هايوحقوقیاشخاص
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اینیکماده يبامنطبق(مقالهنویسندگیمعیارهايکهاشخاصیتمامینام)1-2ماده ي
تیح،شودآوردهمقالهنویسندگانبخشدرنویسندهعنوانبهبایددارندرا)راهنما

.باشندکردهقطعپژوهشیتیمیامرکزآنباراخودهمکارياگر
راراهنمااینیکماده  يطبقبرمقالهنویسندگیمعیارهايکهافرادي)1-3ماده ي
.شوندمعرفینویسندهعنوانبهنبایدندارند،

ه هايزمینکلیه يدررامقالهمحتوايمسؤولیتبایدنویسندگانتمامی)1-4يماده
:بپذیرندزیر

،مقالهدرمندرجمطالبصحت.1
انیانسآزمودنیازحفاظتدرکشوراختصاصیوعمومیاخالقیراهنماهايبهپایبندي.2
شده،انجاممطالعه يدرحیواناتیا
.مقالهارسالهنگامدرمکتوببصورتخوداحتمالیمنافعتعارضاظهار.3
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)1-5ماده ي
نویسندگاننقشوشده اندانجامپژوهشیتیمیکتوسطکهبزرگهايدرپژوهش
میتواندنویسندگانازیکهرمسؤولیتوسهماست،بودهتخصصیبسیارمقالهدرایجاد
گرانپژوهشیاپژوهشگرموارددراین.گرددويخودبهمربوطتخصصیقسمتبهمحدود

.کردخواهندتعیینداشت،خواهدرامقالهکلیتمسؤولیتکهرافردي،اصلی
)1-6ماده ي
طریقزاوافرادازیکهرمشارکتمیزانبراساسمقالهنویسندگانبخشدرنامهاترتیب
نگارشومطالعهدرراسهمبیشترینکهفردي.میگرددمشخصآنانجمعیتوافق

.بودخواهداولنویسنده ياست،داشتهدست نوشته
نخواهددگاننویسننامدرترتیبتأثیريمقالهنویسندگانعلمیسطحیاجایگاه:تبصره
.داشت
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)1-7ماده ي
درایشانازیکهردرخواستبهمقالهدرنامشانترتیبمورددرنویسندگانتوافقعدم

وطهمربطرحاجرايمحلمؤسسه يیادانشکدهتحقیقات،مرکزدپارتمان،پژوهشیشوراي
.می شودتصمیماتخاذومی گرددمطرح

)1-8ماده ي
اماداشته اندمقالهنگارشیامطالعهاجرايدرتوجهیقابلسهمیکهافراديکلیه  ينام

نوعکرذباتشکروتقدیربخشدرندارند،رامقالهنویسندگانبخشدرنامدرجمعیارهاي
.می شودآوردهمشارکت،

درنقشیکهدپارتمانییامرکزمؤسسه،به)صوري(غیرواقعیانتسابذکر)1-9ماده ي
.استنادرستندارد،نویسندهفردحرفه ايفعالیتدریامربوطهپژوهشاصل
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)گان(مسایل مربوط به نویسنده
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راهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
انتشارات همپوشان: فصل ششم

تشر اگر یک نشریه ي چاپی یا الکترونیک دستنوشته اي را پیش از این من) 6-1ماده ي 
شریه ي کرده باشد یا در حال بررسی براي انتشار آن باشد، ارسال همان دستنوشته به ن

.استدیگر یا انتشار مجدد آن نادرست 

میم دستنوشته اي که در یک نشریه  در دست بررسی براي انتشار است، تص) گان(اگر نویسنده: 1تبصره ي-
د را از انتشار خوانصراف، به هر دلیلی، آن دستنوشته را براي نشریه ي دیگري ارسال نمایند، باید ابتدا بگیرند

برايدستنوشتهاین کار حداکثر تا پیش از اعالم پذیرش. به صورت کتبی به نشریه ي اول اعالم نماینددستنوشته
.استامکان پذیرانتشار در نشریه ي اول، 

نتشر کنند، اگر سردبیران چند نشریه تصمیم بگیرند که به طور هم زمان یا مشترك دستنوشته اي را م: 2تبصره ي-
ریات صورتی که هدف از این اقدام تأمین سالمت جامعه باشد و نیز مراتب به طور شفاف به خوانندگان آن نشدر 

.شود، مشروط به رعایت کلیه ي حقوق مادي و معنوي مرتبط، این کار بالمانع استاطالع رسانی
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)  6-2ماده ي 
دستنوشته اي که حاوي حجم قابل توجهی از یک مقاله ي منتشر شده یا در حال ارسال 

ست، انادرست پژوهشی -باشد، براي بررسی جهت انتشار به عنوان مقاله ي علمی بررسی 
ن همی) گان(داده باشد و یا مقاله ي قبلی به نویسندهارجاعاگر به مقاله ي قبلی حتی 

.داشته باشدتعلقدستنوشته
، در )گان(در مقاالت بعدي همان نویسنده» مواد و روش ها « تکرار بخش : تبصره–

.صورت ضرورت، بالمانع است اما در هر حال ذکر مرجع الزم می باشد

)  6-3ماده ي 
رجمه يتمقاله اي پیش از این به صورت چاپی یا الکترونیک منتشر شده باشد، ارسال اگر 

هریران براي بررسی جهت انتشار، در صورت کسب موافقت سردبزبانی دیگر همان مقاله به 
.استبالمانعدو مجله و اطالع رسانی شفاف به خوانندگان 
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)گان(مسایل مربوط به نویسنده
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پزشکیراهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 
سرقت معنوي: فصل هفتم

سرقت معنوي عبارت است از استفاده از تمامی یا قسمتی از ) 7-1ماده ي 
ن ذکر مطالب یا ایده هاي منتشر شده یا منتشر نشده ي فرد یا افراد دیگر بدو

.اجازه در موارد ضروريکسب ) بدون(منبع به  روش مناسب یا 
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)  7-2ماده ي 
ضوابط از اصل یا ترجمه ي متن منتشر شده ي دیگران در دست نوشته باید بر طبقاستفاده 

:گیردذیل انجام 
ظر از متن مورد نبخش قابل توجهی و یا شکل، جدول، پرسشنامه صورت استفاده از در -الف
باید عالوه بر آوردن متن در داخل گیومه و ترجمه ي آن، به صورت آوردن عین آن متن، یا 

.گردداخذ منبع، از مالک معنوي متن اولیه اجازه ي کتبی ذکر 

ین از متن مورد نظر یا ترجمه ي آن، به صورت آوردن عبخشی جزئی صورت استفاده از در -ب
.گرددگیومه آورده شود و منبع آن ذکر آن متن، باید متن مورد نظر در داخل 

، جمع بندي، نقل به مضمونصورت استفاده از متن مورد نظر یا ترجمه آن به صورت در -ج
.گرددذکرآن منبع، باید برداشت ایدهیا نتیجه گیري
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ر چند در حد تغییمثالَ، بخشی از متن که مورد استفاده قرار میگیرد، به صورت جزئیاگر )1تبصره ي
ن متن کلمه یا آوردن معادل آنها یا تغییر زمان افعال، تغییر کند، باز هم شامل موارد مربوط به آوردن عی

.می گردد) بند الف یا ب(
نیز هدستنوشت) گان(خود نویسنده قبلی شد ه يمندرجات این ماده در مورد مطالب منتشر ) 2تبصره ي

.صادق است
صلی و ا) گان(باشد که با منظور نویسندهگونه اينباید به نقل به مضمون در مورد بند ج، ) 3تبصره ي

.داشته باشدمنافاتآن هانوشته يروح کلی 

در ده استفاهرگونه مدعایی که در دست نوشته نقل یا بیان می گردد یا هرگونه روش مورد ) 7-3ماده ي
.دباشذکر مرجع دستیابی به نتایج، اگر جزو معرفت عمومی و واضح براي مخاطب نباشد، باید با 

.
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)گان(مسایل مربوط به نویسنده
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پزشکیراهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 
فریبکاري: فصل یازدهم

شده در فریبکاري عبارت است از هرگونه زیرپاگذاشتن یا انحراف از اصول اخالقی پذیرفته) 11-1ماده ي 
:می گیردپژوهشی که مثال هاي ذیل را در بر –و انتشار آثار علمی نگارش 

که مبتنی بر یک پژوهش واقعی نیستند،نتایجی یاداده ها ) جعل(ساختن -1
داده هاي حاصل از پژوهش،دست کاري -2
،سرقت معنوي-3
.در کارآزمایی هاي بالینیاجتناب از ذکر عوارض نامطلوب -4

ماید، اما نجستجو می تواند وقوع احتمالی فریبکاري را در دستنوشته هاي دریافتی سردبیر) 11-2ماده ي
.  آگاهی از احتمال وقوع فریبکاري، موظف است که در مورد آن تحقیق و بررسی نمایدصورت در 

، انعکاس یا در صورت لزومنویسنده ي مسؤول می تواند به صورت درخواست توضیح از تحقیق و بررسی این 
.  متبوع وي و درخواست پیگیري از سوي آن باشدمؤسسه يبه مراتب 
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ه شدت کند، باید بسته باحرازدر صورتی که سردبیر، وقوع فریبکاري را ) 11-3ماده ي 
:را انجام دهداقدامات ذیل فریبکاري احراز شده، یک یا چند مورد از 

،)ده استدر صورتی که هنوز دستنوشته منتشر نش(دستنوشته خودداري از انتشار -1
،)در صورت انتشار(در شماره ي آتی نشریه انتشار اصالحیه  یا تکذیبیه -2
ل ، رئیس یا مسؤول محل کار یا تحصیاطالع رسانی به مؤسسه ي حامی پژوهش-3

،)گان(نویسنده
براي مدتی معین،) گان(نویسندهاجتناب از پذیرش مقاالت آتی -4
.از سایت یا بانک اطالعاتی نشریه) گان(حذف مقاالت قبلی نویسنده-5

قابل انجام خواهد 11-1ماده ي )مثال یک(تنها در صورت وقوع بند اول 5مورد : تبصره
.بود

20 December 2019 26

فریبکاری



سوء رفتار هاي پژوهشی درانتشار یک مقاله
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پزشکیراهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 
سردبیري نشریات علمی: فصل دوم

یفاياوتصمیم گیريبرايکافیعملاختیاروآزاديمجالت،سردبیربهباید)2-1ماده ي
.شودداده)واصلهدستنوشته هايقبولیاردقبیلاز(خودوظایفمستقالنه ي

)2-2ماده ي
.نمایدرعایتنوشتهدستبررسیمراحلتمامیدررارازداريکهاستموظفسردبیر

براينوشتهدستیکپذیرشیاردمورددرسردبیرتصمیماعالمازبعد)2-3ماده ي
دادهمسؤولنویسنده يبهنظرتجدیددرخواستنوبتیکحداقلفرصتبایدانتشار،

.دباشداشتهدرخواست هااین گونهبررسیبرايمدونیسیاست هايبایدمجلههر.شود
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)2-4ماده ي
ودریافتیمقاالتدرسوءرفتارمواردکشفبرايراخودتالشتمامیبایدسردبیر
.بنددبه کاراحتمالیمواردبامناسببرخورد
)2-5ماده ي

تاکهکندانتخابمقالههرداوريبرايراافراديیافردبایدتحریریههیاتیاسردبیر
.باشندمجربوتوانامربوطهعلمیزمینه يدرممکنحد

 ي زمینهدرشدهشناختهمنافعتعارضهرگونهفاقدبایدشدهانتخاب)ان(داور–
.باشندداوريموردمقاله ي

)2-6ماده ي
رايبواصلهنوشته هايدستاولویت بنديوانتخاببررسی،کهاستمسؤولسردبیر

نوشتهدستفنیوعلمیویژگی هايبهتوجهباتنهاوبی طرفانه نحويبهچاپ،
باشندنداشتهتأثیريامرایندرنامربوطعواملوانجام گیرد
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سوء رفتار هاي پژوهشی درانتشار یک مقاله
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سوء رفتار هاي 
پژوهشی در 

انتشار یک مقاله

انتشار

)گان(نویسنده

سردبیر

)ان(داور



پزشکیراهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 
و مسؤولیت داوراننقش : فصل سوم

)3-1ماده ي
قبولرامجلهیکسويازشدهارجاعدستنوشته يیکهمتايمرورکهداوري

وعلمیویژگی هايبراساستنهاوبیطرفانهبه صورتراخودداوريبایدمی کند،
ابخودشخصیروابطتأثیرتحتنبایدوبرساندانجامبهدستنوشتهفنی

.گیردقرارنامربوطعواملسایریادستنوشته)گان(نویسنده

)3-2ماده ي
رهوجودصورتدرمی شود،پیشنهاداوبهدستنوشتهیکهمتايمرورکهشخصی

؛کندامتناعداوريبرايدستنوشتهآنپذیرشازمی تواند،منافعتعارضگونه
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)3-3ماده ي
در(ریکدیگباارتباطبرقراريازبایددستنوشته)گان(نویسندهوداوران
زااجازهکسببدونداوري،فرآیندطولدر)دستنوشتهآنداوريبارابطه

.کنندامتناعمربوطهمجله يسردبیر

)3-4ماده ي
راخوداست،پذیرفتههمتامروربرايرادستنوشتهیککهداوريچنان چه

آنازبخشییاتمامیدقیقداوريبرايالزمفنییاعلمیصالحیتواجد
.برساندمجلهسردبیراطالعبهرامراتبباید،ندانددستنوشته
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)  3-5ماده ي
تن م، باید از سوي داور نیز به عنوان یک میگرددکه براي مرور همتا ارسال دستنوشته اي

ذاشته تلقی گردد و اطالعات مربوط به یا مندرج در آن با هیچ فرد دیگري در میان گمحرمانه 
.  نشود
به جز مرور همتا مقصود دیگري از دستنوشته ي مورد داوري براي هیچ مجاز نیست داور 

.نمایددستنوشته به هر شکل، اجتنابنگهدارياز پایان داوري از باید بعد استفاده کند و 
: 1تبصره ي

با فرد دیگري را براي داوري ضروري بداند و این مشورت مشورتصورتی که داور، در 
جله از سردبیر مبا کسب اجازه متضمن افشاي مطالب مندرج در مقاله باشد، این کار تنها 

.استقابل انجام 
: 2تبصره ي

ور به ماده ي فوق نسبت به تمامی دستنوشته هایی که براي مرور همتا ارسال  شده و دامفاد 
.میباشدهر دلیل از پذیرش داوري آن خودداري کرده است نیز جاري 
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ن توجه کند و در صورت امکانقاط قوت و ضعف مقاله در مرور همتا، داور باید به ) 3-6ماده ي
با این کار باید. توصیه نماید) گان(رفع اشکاالت موجود به نویسندهرابرايراهکارهایی 

.به انجام برسد) گان(فکري نویسندهاستقالل به رعایت احترام 

ت مهلداور در صورت پذیرش یک دستنوشته براي مرور همتا، باید این کار را در ) 3-7ماده ي
.از سوي سردبیر مجله به انجام برساندشده اعالم 

باید، در صورتی که مهلت اعالم شده از سوي سردبیر مجله براي داور مناسب نیست: تبصره
بیر یا در مورد مهلت دیگري با سردامتناع کند پذیرش مرور همتاي آن دستنوشته از داور 
.برسدتوافقبه مجله 
داور باید عالوه بر بررسی هاي علمی و فنی در مرور همتا، هر گونه عدم رعایت ) 3-8ماده ي

را نیز به اطالع سردبیر برساندراهنما مفاد این 
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سوء رفتار هاي پژوهشی درانتشار یک مقاله
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سوء رفتار ھای 
پژوھشی در انتشار 

یک مقالھ
انتشار

)گان(نویسنده

سردبیر

)ان(داور



پزشکیراهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 
تعارض منافع: فصل چهارم

ال است از وجود هرگونه منفعت مالی و غیر مالی که احتمعبارتتعارض منافع ) 4-1ماده ي 
. دارد نویسنده ، داور یا سردبیر را در اظهار صادقانه ي نظر خود تحت تأثیر قرار دهد

تعارض منافع به خودي خود ایرادي اخالقی براي یک دستنوشته محسوب وجود –
»که منجر به اظهار غیر صادقانه نظر گردد«.   نمی شود–

گاه یک دستنوشته باید هرگونه تعارض منافع خود را که از ن) گان(نویسنده) 4-2ماده ي 
.مخاطبین پوشیده است ، در متن یا ذیل دستنوشته به طور شفاف اعالم نمایند
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:  تبصره
و حامی مالی پژوهش نباید متضمن منع اعالم هر ) ان(میان پژوهشگرقرارداد 

.حاصله باشددستنوشتهگونه تعارض منافع در 
) 4-3ماده ي

ور باید منابع تأمین هزینه هاي پژوهش و نگارش مقاله را به ط) گان(نویسنده
.شفاف معرفی نمایند

) 4-4ماده ي 
یر در هیأت تحریریه یا شوراي سردبیري چنان چه در تصمیم گیري سردباعضاي 

یر را مورد یک دستنوشته تأثیرگذار باشند، باید به طور شفاف و کامل سردب
.دربار ه ي هر گونه تعارض منافع در امر مورد نظر مطلع نمایند
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راهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
رازداريحریم خصوصی و : فصل پنجم

)5-1ماده ي
ريدیگفردهریاپژوهشانجاممحلکارکنانآزمودنی ها،شخصیهویتکننده يمشخصاطالعات

متندرنبایدمی شود،تشکروتقدیرآن هاازکهافراديودستنوشتهنویسندگانازغیر
اینظرموردفرداین کهمگرشود،آوردهدیگريقسمتهریاشجره نامه هاعکس ها،دستنوشته،

.باشددادهکتبیآگاهانه يرضایتاطالعاتآننشربراياوقانونینماینده
:1تبصره ي

پوششونشودفردشناساییبهمنجرکهباشدبه گونه ايبایدپوششافراد،عکسمورددر
.باشدشدهاخذکتبیآگاهانه يرضایتآن کهمگرنمی کند،کفایتتنهاییبهچشم ها
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:2تبصره ي-
ایهویتیاطالعاتکلیه يکاملماندنمحرمانهبدوندستنوشتهانتشارصورتی کهدر

امکان پذیرشودفوقماده يدرمذکورافرادهویتکشفبهمنجرمی تواندکهاطالعاتی
بهدسترسیعدمادعاياصلبهرسیدگینباشد،مقدورنیزآگاهانهرضایتاخذونباشد
ته يکمیعهده يبرآنانتشارمورددرتصمیم گیريواطالعاتانتشارضرورتومذکورافراد
.بودخواهدمنطقه اياخالق

:3تبصره ي–
اخذهبنیازگرفته اند،قرارعمومدسترسدرصحیحروشبهوپیشازکهاطالعاتیانتشار

.نداردآگاهانهرضایت
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راهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
آگهی تبلیغاتی: فصل هشتم

آگهیتنهابایدالکترونیک،وچاپیازاعم،علمی،پژوهشینشریه هاي)8-1ماده ي
متخدیامحصولواقعه،مورددراطالعاتارائه يبهکهبپذیرندانتشاربرايراهایی
 يارائهبامخاطب،دادنقرارتأثیرتحتبرايتالشهرگونهازوبپردازندنظرمورد

.کنندخوددارينادرست،وعلمیغیرمطالب

میعلمقاله ايیاسرمقالهمجاورتدرنبایدتبلیغاتیآگهیدرجمکان)8-2ماده ي
.سازدمتبادرخوانندهذهنبهرانظرموردآگهیبامقالهآنارتباطنوعیبهکهباشد

ازیبه خوبکهشونددرجنشریهدرگونه ايبهبایدتبلیغاتیآگهی هاي)8-3ماده ي
.باشندمتمایزچاپقابلعلمیمندرجات
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راهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
ویژه نامه: فصل نهم

)9-1ماده ي
یاوصمشخموضوعیبارابطهدرمقاالتیمجموعه انتشاربهمعموالًکهنشریه اندازشماره هاییویژه نامه ها
،باشدنشریهدربحثمورداصلیموضوعاتباارتباطدرکهبنحويهمایشیکمقاالتمجموعه 

.می شودمالیحمایتمجلهناشرازغیردیگريمنابعتوسطغالباًویژه نامه .دارنداختصاص
)9-2ماده ي
.داردعهدهبرنشریهعاديشماره هايهمانندراویژه نامه هادرمندرجمطالبمسؤولیتمجلهسردبیر
)9-3ماده ي
ومستقلداورانبهرانامهویژهدرانتشاربراينظرمورددستنوشته يهرارسالاختیاربایدمجلهسردبیر

ودگاننویسنبهبایدشرایطاین.کندحفظمجله،عاديشماره هاسهمانندرا،آن هاپذیرشعدمحقنیز
.شوددادهاطالع قبلازویژه نامهویراستاران
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ویژه نامهدرشفافبه طوربایدوجود،صورتدر،ویژه نامهمالیحامی)9-4ماده ي
.شودمشخص

عاديشماره هايدرآن چهمشابهسیاستیازبایدویژه نامهدرآگهینشر)9-5ماده ي
.کندتبعیتمی شود،اعمالمجله

کمک هايیاشخصیپاداش هاينبایدمجلهتحریریه يمیاتوسردبیر)9-6ماده ي
.بپذیرندراویژه نامهمالیحامیانشخصی

واضحبه طوراصلیمقاله يبهارجاعبابایدویژه نامهدرمجددانتشار)9-7ماده ي
چاپیدتجداماکنند،منتشردوبارهرامطالعهیکنتایجنبایدویژه نامه ها.شودمشخص

می توانداولیه،مأخذذکرباعمومیسالمتمنافعجهتدرمطالبدیگریاراهنماها
.باشدمناسب
رعایتراهنمااینموادسایرعادي،شماره  هايمانندبایدویژه نامه هادر)9-8ماده ي
.شود
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راهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
انتشار کارازمایی هاي بالینی  : فصل دهم

)10-1ماده ي
د،میرسنانجامبهکشورازخارجازمراکزيیاپ  ژوهشگرانهمکاريباکهمطالعاتیدر

افرادحقوقلیه کرعایتبابایدنیزفارسیزبانبهمطالعهنتایجازبخشییانتایجانتشار
.دبرسانجامبهراهنما،ایناساسبرتشکر،وتقدیریانویسندگیحقدارايخارجی
)10-2ماده ي

کهبپذیردشارانتبرايرابالینیکارآزماییهايازدستهآننتایجتنهابایدنشریهسردبیر
دریافترامربوطهاخالقکمیته مجوزوشدهثبتملیوبین المللیثبتمراکزازیکیدر

وبتثسندمیتواندمجلهسردبیراصلاینرعایتازاطمینانحصولبراي.باشدکرده
استدرخومسوؤلنویسنده ازکتبیبصورترامرتبطاخالقیکمیته هايیاکمیتهمجوز
.نماید
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راهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
انتشار کارازمایی هاي بالینی  : فصل دهم

:تبصره
صورتدرمی رسند،انجامبهکشورچنددرمرکزيچندبه صورتکهمطالعاتیدر

بهبوطمراخالقیمجوزمی تواندسردبیرمطالعه،کلنتایجحاويدستنوشته يدریافت
ازجداگانه به طوررااستگرفتهانجامآن هادرمطالعهکهمراکزيکلیه ي

تنهاشد،بامراکزازیکینتایجحاويمقاله ايدرصورتی که.کنددرخواست)گان(نویسنده
.بودخواهددرخواستقابل)کشور(مرکزهمانبهمربوطاخالقیمجوز

)10-3ماده ي
انجامهببین المللیهمکاريبه صورتکهبالینیکارآزمایی هاينتایجانتشارموارددر

ازدامکهرشده يایفانقشیاسهملزوم،صورتدرمی تواندنشریهسردبیررسیده اند،
.نمایددرخواستمکتوببه صورتراطرحکلدرنویسندگان
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پزشکیراهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 
سایر انواع انتشار: فصل دوازرهم

)  12-1ماده ي 
ان و مصوب کمیسیون نشریات وزارت بهداشـت، درمـکلیه ي نشریات علمی سردبیران 

منتشر آموزش پزشکی که به صورت چاپی، هم زمان چاپی و الکترونیک، و یا الکترونیک
.می شوند، مشمول کلیه ي مواد مندرج در این راهنما می گردند

)  12-2ماده ي 
صـورت می گیـرد، هـر دو هم زمان چاپی و الکترونیـک مواردي که انتشار به صورت در 

.داشته باشندیک آدرس واحد نسخه چاپی و الکترونیک  باید براي رفرانس دهی 
)  12-3ماده ي 
، مشـمول منتشر می شوندقالب درسنامه یک فصل یا بیشتر از کتاب هایی که در نگارش 

وظایف سردبیر در ایـن حالـت، برعهـده ي نویسـنده ي.تمامی مواد این راهنما می باشد
.می باشد) نامی که در روي جلد مندرج است(مسؤول کتاب 
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پزشکیراهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 
سایر انواع انتشار: فصل دوازرهم

)12-4ماده ي
ه انتشار نتایج حاصل از پژوهش ها، پیش از آن که در نشریات داراي مرور همتا بـ

است، مگر در مواردي کهرسانه هاي عمومی نادرست چاپ رسیده باشند، از طریق 
ج یک به واسطه ي اهمیت ویژه براي سالمت عمومی، انتشار تمامی یا بخشی از نتای

.پژوهش از سوي مراجع سیاستگذار، ضروري دانسته شود
)12-5ماده ي 

به صـورت خالصـه یـا قـبالً ارسال می گـردد،خالصه مقاله اي که به همایشی اگر 
.ه شودشده باشد، باید مراتب به اطالع دبیر کنگره رساندمنتشرمقاله ي کامل 
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دستورالعمل رسیدگی  به تخلفات پژوهشی  
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مصادیق
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مصادیق
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مصادیق
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مصادیق
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آیین رسیدگی
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آیین رسیدگی
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آیین رسیدگی
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آیین رسیدگی
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آیین رسیدگی
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رسیدگیاصول 
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رسیدگیاصول 
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صدور نظریه
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صدور نظریه
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سایر مقرارت
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دریافت شکایت توسط 
دبیرخانھ کمیتھ اخالق 

دانشگاه

مراحل اولیھ رسیدگی با اخذ نظرات کارشناسان
اخذ توضیحات مدعا علیھ
دبیر کمیتھ اخالق دانشگاه

گزارش موارد مربوط بھ تخلفات پژوھشی مربوط بھ روسا و معاونین و اعضای 
کھ فقط در ... ھیات رئیسھ و اعضای ھیات امنای دانشگاھھا علوم پزشکی و 

صالحیت کمیتھ اخالقی در پژوھش است

ارسال نامھ از کمیتھ اخالق دانشگاھی بھ انضمام مدارک و مستندات بھ کمیتھ ملی 
اخالق

اخذ نظرات کارشناسی  –مراحل اولیھ رسیدگی 
دبیرخانھ کمیتھ ملی اخالق

ارزیابی کلیھ مدارک و شواھد و اعالم بھ کمیتھ
دبیرخانھ کمیتھ ملی اخالق

تشکیل جلسھ ظرف دو ھفتھ از وصول شکایت
دبیرخانھ کمیتھ ملی اخالق

اعالم نظریھ طی مدت سھ ماه از وصول شکایت
ریئس کمیتھ ملی اخالق

ارزیابی کلیھ مدارک و شواھد و اعالم بھ کمیتھ
دبیر کمیتھ اخالق دانشگاه

تشکیل پرونده برگ شمار محرمانھ
دبیر خانھ کمیتھ اخالق دانشگاه

تشکیل جلسھ ظرف دو ھفتھ از وصول شکایت 
دبیر کمیتھ اخالق دانشگاه

اعالم نظریھ طی مدت سھ ماه از وصول شکایت
رئیس کمیتھ اخالق دانشگاه

اطالع بھ مدعی علیھ در موارد امکان درخواست بررسی مجدد
ھفتھ ھمراه با ارائھ مدارک جدید بھ کمیتھ ملی اخالق 2شکایت ظرف 

دبیرخانھ کمیتھ اخالق دانشگاه

آیا مدعی و مدعی علیھ درخواست
ھفتھ بھ 2بررسی مجدد ظرف مدت 

ھمراه مستندات جدید را دارد؟

رسیدگی مجدد
دبیرخانھ کمیتھ ملی اخالق

صدور نظریھ نھایی
کمیتھ اخالق دانشگاه

صدور نظریھ نھایی
دبیرخانھ کمیتھ ملی اخالق

ابالغ نظریھ نھایی بھ مراجع ذیصالح 
انتظامی

کمیتھ اخالق دانشگاه

آیا تخلف پژوھشی محرز 
گردیده است؟

+ ابالغ یک نسخھ از نظریھ نھایی 
تصویر پرونده بھ کمیتھ ملی اخالق

کمیتھ اخالق دانشگاه

ابالغ نظریھ نھایی بھ مراجع ذیصالح 
 1 ماده 3موضوع بند 

کمیتھ ملی اخالق

ابالغ نظریھ نھایی کمیتھ اخالق بھ دانشگاه
(در موارد رسیدگی توسط کمیتھ ملی)

و سایر ذینفعان

ثبت پرونده در کمیتھ ملی اخالق

خاتمھ رسیدگی در کمیتھ ھای 
اخالق ذیصالح



کارعملی



):1(موضوع شماره 
دانشجو ي کارشناس ارشد:     مشخصات شاکی 

:موضوع مورد شکایت  
وزیر نظر استاد راهنما جمع آوري شجوعدم ثبت اسم  شاکی در فهرست نویسندگان کتاب با توجه به اینکه محتوي کتاب درراستاي موضوع پایان نامه بوده است ومطالب کتاب توسط دان-1

.ونگاشته شده است 
کتاب به توصیه ونظارت استاد راهنما به عنوان پیش نویس پایان نامه که حاوي قسمتهایی از پایان نامه است نگاشته شده -2
.مقاالتی مرتیط با موضوع توسط دانشجو ترجمه وتوسط استاد راهنما تصحیح گردیده است -3
.جداول کتاب توسط ایشان استخراج ونگاشته شده است -4

: مشخصات متشاکیان 
)مجري دوم(و استاد راهنماي علمی وتخصصی )  مجري اول (استاد راهنماي دانشجو 

:دفاعیات 
.پذیرش عنوان کتاب قبل از نگارش ودفاع پایان نامه بوده است-1
.دانشجو سهم اساسی در نگارش نداشته است لیکن در حد تدوین  جداول کتاب و ترجمه چند مقاله میباشد  که خیلی کاربردي نبوده است -2
. بیشتر نمیباشد% 10میزان سهم مشارکت دانشجو حدودا -3
.از نظر استاد راهنما  درج نام دانشجو به عنوان همکار کفایت میکند -4

:نکته 
92-91تاریخ پذیرش دانشجو در مقطع کار شناسی  سال تحصیلی 

24/9/92تاریخ ثبت وتایید عنوان کتاب        
1394تاریخ انتشار کتاب                          زمستان 

22/10/92تاریخ تایید عنوان پایان نامه            
18/11/94تاریخ دفاع پایان نامه                     

راي کمیته بررسی تخلفات پژوهشی 
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):2(موضوع شماره 
دانشجو ي دکتري دندانپزشکی:     مشخصات شاکی 

:موضوع مورد شکایت  
حذف اسم  شاکی به عنوان نویسنده مسئول ودرج نام ایشان در گروه نویسندگان مقاله اي که توسط ایشان و -1

.برخاسته از پایان نامه یکی دیگر از دانشجویان نگاشته شده است
درج نام فرد دیگري به عنوان نویسنده مسئول که در هیچ یک از مراحل تدوین مقاله ویا اجراي پژوهش دخیل نبوده -2

.اند 
).نویسنده اصلی (تغییر عنوان مقاله با همان محتوي که توسط شاکی نگاشته شده است بدون هماهنگی با شاکی -3

: مشخصات متشاکیان 
. استاد راهنما وجمعی از اساتیدي که نامشان جزونویسندگان مقاله آمده است 

:دفاعیات
:نکته

.مقاله توسط شاکی وبنا به درخواست نویسنده پروپوزال نگاشته میشود
پس از نگارش تحویل اساتید گروه جهت چاپ در یکی از مجالت معتبر میشود 

. عنوان مقاله با همان محتوي در مجله اي که ایشان اطالع نداشته اند چاپ ونام نویسنده مسئول تغییر می یابد 
راي کمیته بررسی تخلفات پژوهشی 
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):3(موضوع شماره 
عضو هیئت علمی دانشگاه:     مشخصات شاکی 

:موضوع مورد شکایت  
عدم درج نام ایشان در مقاله چاپ شده در یکی از مجالت انگلیسی زبان داخلی که برخاسته از طرح مشترك ایشان ویکی دیگر از اساتید -1

..بوده است 
درخواست حذف مقاله از مجله مذکور -2

: مشخصات متشاکیان 
. رزیدنت مسئولی که اطالعات مقاله را به رابطی  که مسئولیت تدوین وترجمه مقاله  را برعهده داشته است-
. دانشجوي کارشناس ارشد که رابط بین رزیدنت وسایر افراد دخیل در تدوین وترجمه مقاله بوده است-

. که تحلیل ونگارش نهایی را داشته وبه عنوان نویسنده مسئول معرفی شده است  PHD دانشجوي  -
:دفاعیات

دانشجوي رابط مدعی است برحسب اطمینان واعتماد به رزیدنت منابع واطالعات مقاله را دریافت وجهت نگارش وآنالیز اطالعات  اقدام کرده 
.است

دانشجوي پی اچ دي   عنوان میکند که بدون اطالع از اینکه محتوي در اختیار گذاشته شده مربوط به طرح پژوهشی   افراد دیگري است 
وبرحسب اطمینان به رزیدنت ودانشجوي رابط اقدام به تحلیل ،آنالیز ونگارش مقاله مینماید همچنین اعالم میکندکه قبال محتوي مقاله توسط
رزیدنت مذکور وسایر نویسندگان نگاشته شده وجهت چاپ ارسال میگردد که برگشت میکند ودر واقع مسئولیت ویراستاري علمی ونگارش 

.همچنین به دلیل اجازه رزیدنت مذکور ایشان خود را نویسنده مسئول معرفی میکند . مجدد به ایشان داده میشود 
راي کمیته بررسی تخلفات پژوهشی 
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):4(موضوع شماره 

مربی و  استاد راهنماي دانشجو:   مشخصات شاکی 

:موضوع مورد شکایت  

.کپی پایان نامه دانشجویی وارائه آن تحت عنوان دیگري با محتوي یکسان در دانشگاه استان دیگر -1

درخواست جلوگیري از دفاع پایان نامه دانشجوي خاطی وبرخورد قانونی با ایشان -2

: مشخصات متشاکیان 

قرار داده است  ..... دانشجوي دانشگاه علوم پزشکی مشهد که پایان نامه ومحتوي آن را در اختیار دانشجوي دانشگاه -

که عالما وعامدا  محتوي پایان نامه را براي خود استفاده وبا تغییر در عنوان  به نام خود ثبت .......دانشجوي دانشگاه -
.  مینماید

راي کمیته بررسی تخلفات پژوهشی 
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):5(موضوع شماره 
........دانشگاه علوم پزشکی استان .......مجله :   مشخصات شاکی 

:موضوع مورد شکایت  
...............کپی برداري ازیک  مقاله  وارسال  جهت چاپ در مجله -1
با توجه به اینکه یکی از نویسندگان از پرسنل رسمی دانشگاه .درخواست  برخورد با افرادي که به عنوان نویسنده مقاله کپی شده معرفی شده اند -2

. علوم پزشکی میباشد
: مشخصات متشاکیان 

) غیر دانشگاهی.......(سه نفر کارمنداداره -
یک نفر کارمند دانشگاه علوم پزشکی-
افراد اصلی نگارنده وچاپ مقاله طرف قرار داد متشاکیان  -

:دفاعیات 
.ایشان از تهیه وارسال جهت چاپ در مجله مذکور کامال ابراز بی اطالعی نمودند :کارمند دانشگاه علوم پزشکی -
جهت نیاز به امتیاز چاپ مقاله در یک مجله معتبر به یکی از دفاتر  چاپ ونشربا پرداخت هزینه سفارش تهیه ........:  کارمندان اداره:نویسندگان اصلی -

خصی با ی شوچاپ مقاله را داده وبدون اطالع کارمند دانشگاه علوم پزشکی چو ن موضوع مقاله مرتبط با حوزه بهداشت و درمان بوده ،با توجه به آشنای
.ومتاسفانه اطالعی از سرقت ادبی مقاله نداشته اند .ایشان صرفا  جهت معتبر شدن گروه نویسندگان  نام ایشان هم اضافه شده است 

.افراد اصلی نگارنده وچاپ مقاله طرف قرار داد متشاکیان ،متاسفانه از محل قبلی نقل مکان کرده وغیر قابل دسترسی هستند -
راي کمیته بررسی تخلفات پژوهشی 
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