
 منشور و موازین اخالق پژوهش

  اخالق انتشاراتی مجالت علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان آیین نامه

 
وهشی پژهاي علمی هاي مربوط به انجام فعالیتاي است که برخی حدود اخالقی و مسئولیتین نامه، منشور یا تعهدنامهیاین آ

کند تا از بروز تخلفات پژوهشی آگاهانه یا ناآگاهانه شـود، را ترسیم می و چاپ آن در مجالت که از این به بعد مجله گفته می

 .توسط نویسندگان مقاالت پیشگیري نماید

و  قیقاتمصوب معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تح "موازین اخالق پژوهش منشور و"ین نامه بر گرفته از یاین آ  

فناوري ایران، موازین انتشـاراتی پذیرفته شده بین المللی، و تجربیات موجود در این مجله و برخی از مجالت علمی پژوهشی  

 .دیگر است. لیست مراجع استفاده شده جهت تنظیم این آیین نامه در پایان آورده شده است

  

 مقدمه. 1

ر زمینه هاي مرتبط دموظف هستند تمام اصول اخالق پژوهشی و مسئولیتنویسندگان، داوران، هیئت تحریریه و سردبیر مجله 

بول گیري در مورد قچاپ را دانسـته و به آن متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوري مقاله توسط داوران و تصمیم 

ندي شد و در صورت احراز عدم پایببایا رد مقاله توسـط هیئت تحریریه و سـردبیر به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق می  

موازین اخالق  داند. منشـــور وها، مجله هرگونه اقدام قانونی را حق خود میهر یک از این افراد به این اصـــول و مســـئولیت

پژوهش مصوب معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بایستی راهنماي نویسندگان و دست اندرکاران 

 .شارمجله باشدداوري و انت
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 صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشدتخصصی مجله بوده و به مقاالت ارسالی باید در زمینه.   

 مقاالت ارائه شــده بایســتی پژوهش اصــیل (Original research) قاله بوده و هر گونه اســتفاده از نویســندگان ارائه کننده م

صحیح  صورتها بهتحقیقات سـایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شـود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده  

   .گزارش شده باشد

  مسئولیت صحت و دقت محتواي مقاالت بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتواي

   .مقاالت اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست

   رفتار غیراخالقی انتشـاراتی و پژوهشی "نویسـندگان موظف به احتراز از (Research and publication misconduct) "  به

   .توضیح داده خواهد شد هستند 3شرحی که در بخش 

  ارسال مجدد"نویسندگان حق (Duplicate submission) "  یک مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید

دیگري در داخل یا خارج از کشـور چاپ شده یا در جریان داوري و چاپ باشد؛ ولی ارائه آن در سمینارها   در هیچ مجله

   .اي داخلی یا خارجی مانعی نداردیا کنگره

   وشـان انتشـار همپ "نویسـندگان مجاز به (Overlapping publication) "  ها و نیسـتند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده

    .عنوان جدید استاي بههاي مقاالت پیشین خود با کمی تغییر در مقالهیافته

  نویسـندگان موظفند در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را با ارجاع دهی (Citation)  نیاز دقیق و در صورت

ورد هاي پژوهشگر دیگري مپس از کسـب اجازه کتبی و صـریح، از منابع مورد نیاز استفاده نمایند. هنگامی که عین نوشته  



    .)، استفاده شود" "ها و عالئم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه (گیرد، باید از روشاستفاده قرار می

   وجود نام و اطالعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران بایست نسبت به نویسـنده مسـئول مقاله می

 Gift) مولف افتخاري"درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصـل کند. به عبارت دیگر بایسـتی از اضافه کردن   

authorship) "  مولف واقعی"و حذف (Ghost authorship) " خودداري شود.    

   را مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در  له موظف اسـت از اینکه همه نویسـندگان مقاله، آن  نویسـنده مسـئول مقا

   .اند، اطمینان حاصل کندمقاله به توافق رسیده

     ــایت کلیه پشــتیبان ــندگان رض ــال مقاله به منزله آن اســت که نویس هاي مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی ارس

   .اندا مکانی مقاله را معرفی نمودههاي مالی یپشتیبان

 ــندگان موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی ــود مجله را در جریان آن قرار داده، نویس دقتی در مقاله خود ش

   .نسبت به اصالح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند

  ها و اطالعات خام مورد استفاده در تهیه ه، نمونهرود حداقل تا یکسـال پس از چاپ مقاله در مجل از نویسـندگان انتظار می

ــخ ــمقاله را جهت پاس ــطه  .االت احتمالی خوانندگان مجله حفظ کنندؤگویی به انتقادات و س هر گونه خطراتی که به واس

   .صورت شفاف در مقاله ذکر شده باشدشود، بایستی بهها و یا محیط زیست میتحقیق، متوجه انسان

 ــندگان مقاال ــی مربوطه، با مجله همکاري  رود در داوري مقاالت محققان دیگر در زمینهت انتظار میاز نویس ــص هاي تخص

  .نمایند
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ــال، داوري، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجالت یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد   اطمینان ذیلاگر در هر یک از مراحل ارس

 .دارد را آن با قانونی برخورد حق مجله و شده محسوب پژوهشی و انتشاراتی غیراخالقی رفتار شود، حاصل

 هاجعل داده (Fabrication) : عنوان نتایج هاي ساختگی بهها یا نتیجهعبارت اسـت از گزارش مطالب غیر واقعی و ارائه داده

ات جایی نتایج مطالعهآنچه روي نداده است یا جاب هاي شـخصی. ثبت غیرواقعی آزمایشـگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته 

    .هایی از این تخلف استمختلف مثال

 هاتحریف داده (Falsification) : عبارت اســت از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوي که جزئیات اجراي پژوهش یا فرایند

ــود، یا داده وري دادهآجمع  ــتکاري ش منظور پنهان کردن واقعیات خی نتایج کوچک بههایی حذف یا تغییر یابد، یا برها دس

ــود ــده مورد   (Juicy quotes) بزرگتر بزرگنمایی ش ــتاي اهداف خاص دنبال گردد یا نتایج ارائه ش تا نتایج پژوهش در راس

   .تردید قرار نگیرد

 ــرقت علمی ــندگان دیگر، کپی برداري در بی : (Plagiarism) س ــامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویس ــهش  ها،ان اندیش

هش عنوان یک پژوها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن بههاي ساختاري در نوشتار یا انتساب ایدهشـباهت 

   .اصیل علمی است

  ــندگان) فرد دیگري را براي انجام پژوهش به ــنده (نویسـ کار گیرد و پس از پایان اجاره علمی: منظور آن اســـت که نویسـ

   .تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند پژوهش، بادخل و

    سسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است ؤانتسـاب غیر واقعی: منظور انتسـاب غیر واقعی نویسـنده (نویسندگان) به م

   .اندکه نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته

  مولف واقعی"ف یا حذ "مولف افتخاري"ارسال مجدد یک مقاله، انتشار همپوشان، اضافه کردن"  
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  داوران در بررســی کیفی، محتوایی و علمی مقاالت، به ســردبیر و اعضــاي هیئت تحریریه مجله یاري رســانده، و از طریق

    .کنندکیفی و محتوایی مقاالت نویسندگان کمک می يدفتر مجله به بهبود و ارتقا

 یسـت بعد از بررسـی خالصـه مقاله، بالفاصله سردبیر نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم    باداور انتخابی می

ــورت عدم پذیرش داوري (به ــوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید. همچنین در ص دلیل نبودن موض

   .ر جایگزین یاري کندرود داور سردبیر نشریه را در انتخاب داوپذیرش داوري، انتظار می

  نباید مقاالتی که با حوزة تخصصی داور. باشد متخصص و صاحبنظر مقاله موضوعی هحوز در بایدداور به لحاظ حرفه اي 

وي فاصله دارد را بپذیرد. همچنین شایسته است داور از پذیرش داوري مقاالتی که با موضوعات آنها اختالف نظر اصولی 

   .اي انجام دهد، اجتناب کندر مورد آنها بررسی منصفانهد دارد و ممکن است نتواند

  هاي خاصـی به وسـیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن   سـسـات و شـرکت   ؤداور نباید مقاالتی که منافع اشـخاص، م

   .شود را براي داوري قبول کندمشاهده می

 ت داشته است، را قبول نمایدداور نباید داوري مقاالتی که در انجام، تجزیه و تحلیل یا نوشتن آن مشارک.   

  در صورت پذیرش داوري مقاله، داور موظف است نظرات تخصصی و اصالحی خود را با وضوح و روشنی و در صورت

نیاز با ارائه مدارك الزم در مهلت زمانی تعیین شده به سردبیر مجله و نویسندگان ارائه نماید. بررسی دقیق مراجع، جداول، 

   .باشدمقاله نیز جزو وظائف داور می تصاویر و دیگر ضمایم

    ی، اي، شخصی، صنفداوري مقاالت بایسـتی بر اسـاس مسـتندات علمی و استدالل کافی انجام شده و از اعمال نظر سلیقه

   .نژادي، مذهبی و غیره در داوري مقاالت خودداري گردد

 صـورتی سازنده، صریح و آموزشی و همراه با  رود ارزیابی خود در مورد نقاط قوت و ضـعف مقاله را به از داور انتظار می

تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهادهایی جهت اصالح مقاله، به سردبیر مجله و نویسنده (نویسندگان) ارائه 

   .کند

 یت ااي و رعمند، و پایبند به اخالق حرفهشــناس، حقیقت جو، عالقهپذیر، پاســخگو، وقترود داور مســئولیتانتظار می

حقوق دیگران باشـند. اسـتناد به شـواهد معتبر و متناسـب، انصـاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوري و شتابزدگی، به      

    .باب میزان تناسب مقاله براي چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است همراه بیانی واضح براي سردبیر در

 اصولی بدون عیب و واضح نوشته شده است، از باز نویسی و اصالح  که مقاله از لحاظ رود در صورتیاز داوران انتظار می

هاي شخصی خود اجتناب کنند. داوران باید به خاطر داشته باشند که مجله به تخصص علمی آن بر اساس سلیقه و اولویت

   .آنها احتیاج دارد نه خدمات ویراستاري ایشان

 هایی که در مقاله اســتفاده شــده لیه تحقیقات، موضــوعات و نقل قولدهی کامل مقاله به کداور موظف به اطمینان از ارجاع

رود تحقیقات چاپ شده مرتبط که در مقاله به آنها ارجاع داده نشده است را به باشـد. همچنین از داور انتظار می اسـت می 

   .نویسندگان یادآوري کند

   جزئیات  هاز دراختیار دیگران قراردادن و بحث دربارداور بـاید کلیه اطالعات موجود در مقاالت را محرمانه تلقی نموده و

   .آن با دیگران احتراز نماید

 ــار مقاله، از داده دیگران یا براي انتقاد  هاي خود یاها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه پژوهشداور حق ندارد قبل از انتش

نچه توسط آسـازي نویسندگان استفاده کند. همچنین پس از انتشار مقاله، داور مجاز به انتشار جزئیاتی فراتر از  یا بی اعتبار



   .باشدمجله چاپ شده است نمی

 به فرد دیگري از جمله همکاران هیات علمی یا دانشجویان  داور حق ندارد بجز با مجوز سردبیر مجله، داوري یک مقاله را

بسپارد. نام هر کسی که در داوري مقاله کمک نموده باید در گزارش داوري به سردبیر ذکر و در  تحصـیالت تکمیلی خود 

  .  مدارك مجله ثبت گردد

    داور اجازه تماس مسـتقیم با نویسـندگان در رابطه با مقاالت در حال داوري را ندارد. هرگونه تماس با نویسندگان مقاالت

    .فقط از طریق دفتر مجله انجام خواهد گرفت

  مجله سردبیر به مربوطه، مستندات ارسال و "پژوهشی و انتشـاراتی  غیراخالقی رفتار"از داوران انتظار می رود در گزارش 

  .دهند خرج به اهتمام و جدیت
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  ــئولیت انتخاب داوران و قبول یا رد ــا  اختیار و مس ــردبیر و اعض ــب نظر داوران بر عهده س  هیئت يیک مقاله پس از کس

    .تحریریه مجله است

   اي صاحبنظر، متخصص و داراي انتشارات متعدد، و همچنین هیئت تحریریه مجله بایستی از نظر حرفه يسـردبیر و اعضـا

ت حقوق اي و رعایاخالق حرفهجویی، انصاف و بی طرفی، پایبندي به پذیري، پاسخگویی، حقیقتداراي روحیه مسئولیت

   .نمایند مشارکت آن مداوم بهبود و مجله اهداف به نیل راستاي در مسئوالنه و جدي صورتبه و باشنددیگران 

 ر مرتب طورود که یک بانک اطالعاتی از داوران مناسب براي مجله تهیه و بههیئت تحریریه انتظار می ياز سردبیر و اعضا

   .را بروز نمایند آن بر اساس عملکرد داوران

   و علمی هجربت سرآمدي، تخصصی، زمینه به توجه باهیئت تحریریه بایستی در انتخاب داوران شایسته  يسـردبیر و اعضـا 

هاي مستدل و منطقی رود در صـورت امکان به درخواست اوران اهتمام ورزند. همچنین انتظار مید اخالقی التزام و کاري،

    .ري مقاله توسط داوران خاص، احترام گذاشته شودنویسندگان در مورد عدم داو

 هايداوري باهاي ســطحی و ضــعیف جلوگیري، و هاي عمیق و مســتدل اســتقبال، از داوريســردبیر مجله باید از داوري 

    .کند مغرضانه، بی اساس یا تحقیرآمیز برخورد

   مانه عنوان اسناد علمی، و محري مقاالت بههیئت تحریریه مجله باید نسبت به ثبت و آرشیو اسناد داور يسـردبیر و اعضـا

   .نگاه داشتن اسامی داوران هر مقاله اقدام الزم را انجام دهند

  گیري در مورد پذیرش یا رد مقاالت بایسـتی بر اسـاس ارزیابی نظرات تخصصی داوران و سنجش صحت آنها، و   تصـمیم

، شـخصـی، صنفی، نژادي، مذهبی و غیره در آن راه   ايمسـتندات علمی و اسـتدالل کافی انجام شـده و اعمال نظر سـلیقه    

   .نداشته باشد

 گیري نهایی در مورد پذیرش یا رد مقاله به هیئت تحریریه مجله موظف به اعالم ســریع نتیجه تصــمیم يســردبیر و اعضــا

   .نویسنده مسئول هستند

 انه تلقی نموده و از دراختیار دیگران هیئت تحریریه مجله باید کلیه اطالعات موجود در مقاالت را محرم يسردبیر و اعضا

   .قراردادن و بحث درباره جزئیات آن با دیگران احتراز نمایند

 ــا ــردبیر و اعضـ ــار مقاله، از داده  يسـ ها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه هیئـت تحریریه مجله حق ندارند قبل از انتشـ

ي نویسندگان استفاده کنند. همچنین پس از انتشار مقاله، سردبیر سـاز اعتبارهاي خود یا دیگران یا براي انتقاد یا بیپژوهش

نا در باشند. تنها استثهیئت تحریریه مجله مجاز به انتشـار جزئیاتی فراتر از آنچه در مجله چاپ شـده است نمی   يو اعضـا 



ود در صورت وج توسـط نویســندگان،  "رفتارهاي غیر اخالقی انتشـاراتی و پژوهشـی  "این رابطه بررسـی موارد مرتبط با  

   .باشددالیل قابل قبول، می

 هیئت تحریریه مجله موظفند از بروز تضــاد منافع يســردبیر و اعضــا (Conflict of interests)  در روند داوري، با توجه به

 طور بالقوه بر پذیرش و نشر مقاالت ارائه شده تأثیرهرگونه ارتباط شـخصی، تجاري، دانشگاهی و مالی که ممکن است به 

   .کنندبگذارد، جلوگیري 

  ــا ــردبیر و اعض ــالت و عدم بروز تخلفات   يس ــتی داوران را به دقت و اظهار نظر در مورد اص هیئت تحریریه مجله بایس

   .انتشاراتی وپژوهشی در مقاالت ارسالی تشویق نمایند

 ا به هر نحو دیگر گزارشپژوهشی که توسط داوران ی سردبیر مجله موظف است آثار متهم به عدول از اخالق انتشاراتی و 

 مراحل برخورد با رفتار غیراخالقی انتشاراتی و"شود را با دقت و جدیت بررسی نموده و در صورت نیاز بر اساس بند می

   .مندرج در این آیین نامه اقدام نماید "پژوهشی

 ارد ایان یافته بداند و موظف است موسردبیر نباید با رد مقاالت مورد اتهام یا مقاالتی که تخلف آنها محرز شده، مسئله را پ

 رفتار"را تا آخرین مرحله پیگیري نماید. در عین حال بایسـتی فرصـت مناسب جهت پاسخگویی نویسندگانی که متهم به   

   .اند فراهم باشدشده "انتشاراتی و پژوهشی اخالقی غیر

      رفتار غیر اخالقی "در آنها اي که مشـخص شود  سـردبیر مجله موظف اسـت نسـبت به حذف سـریع مقاالت چاپ شـده

   .رخ داده است و اطالع رسانی شفاف به خوانندگان و مراجع نمایه نمایی مربوطه اقدام نماید "انتشاراتی و پژوهشی

 رســانی شــفاف به هیئت تحریریه مجله موظفند نســبت به بررســی و چاپ ســریع اصــالحیه و اطالع يســردبیر و اعضــا

   .اي که در آنها خطاهایی یافت شده است، اقدام نمایندخوانندگان، براي مقاالت چاپ شده

 رود از چاپ نقدهاي منطقی و قابل قبول از مقاالت چاپ شده استقبال هیئت تحریریه مجله انتظار می ياز سردبیر و اعضا

   .نمایند

   ود له در مورد بهبطور مسـتمر نظرات نویسندگان، خوانندگان، و داوران مج هیئت تحریریه مجله باید به يسـردبیر و اعضـا

  .هاي انتشاراتی و کیفیت شکلی و محتوایی مجله را جویا شوندسیاست
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جالت را بر هاي چاپی و الکترونیکی مانتشار نسخه این دفتر مسئولیت ویراستاري و صفحه آرایی مقاالت پذیرفته شده و نهایتاً

 .عهده دارد

 :باشدیف شامل موارد زیر میوظا

    الق گیري هیئت تحریریه، اخخصـوص در رابطه با استقالل تصمیم هاي انتشـارتی خود به تعیین و اعالم شـفاف سـیاسـت

، تضاد منافع، وظائف نویسندگان، (Intellectual property and copyright) انتشارتی، صیانت از مالکیت فکري و حق چاپ

 لمیع اســناد حفظ شــکایات، و نظر تجدید تقاضــاهاي گیري،تصــمیم و داوري فرآیندت تحریریه، داوران، ســردبیر و هیئ

ف مقاالت پذیرفته شــده، و حل اختالف بین حذ یا اصــالح داوران، و نویســندگان اطالعات حفظ گیري،تصــمیم فرآیند

   "رفتار غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشی"شاکیان و متهمین به 

 اري، صفحه آرایی و چاپ مجله با بیشترین دقت و کیفیت و در کمترین زمان ممکنتالش در جهت ویراست    

  حفاظت از اطالعات شخصی نویسندگان ومحتویات و جزئیات مقاالت به جز آنچه پس از پذیرش مقاالت در مجله چاپ

رفتارهاي "ی موارد مرتبط با گیري در مورد مقاالت. تنها استثنا در این رابطه بررسشود، در حین داوري و پس از تصمیممی



    .باشدتوسط نویسندگان، در صورت وجود دالیل قابل قبول، می "پژوهشی غیر اخالقی انتشاراتی و

 حفظ استقالل سردبیر و هیئت تحریریه مجله   

 هاي ایشانهیئت تحریریه و داوران مجله جهت انجام شایسته مسئولیت يهاي الزم به سردبیر، اعضاارائه آموزش    

 ــته   در ارائه آموزش تالش ــایس ــکلی و محتوایی مقاالت و رعایت ش ــندگان مجله جهت بهبود کیفیت ش هاي الزم به نویس

    اصول اخالق انتشاراتی و پژوهشی

  همکاري با سردبیر مجله در حفظ باالترین سطح اخالق انتشاراتی و پژوهشی در مجله و اطمینان از عاري بودن محتویات

    کلی و محتواییمجله از خطا و اشتباهات ش

   هب تخصصی مشاوره ارائه و "پژوهشـی  و انتشـاراتی  غیراخالقی رفتار"هاي همکاري با سـردبیر مجله در بررسـی گزارش 

   ملزو صورت در متهمین و شاکیان

 هاي مربوط به استفاده از مطالب چاپ شده در مجله در انتشارت دیگر با ذکر منبعبررسی درخواست  
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 دفتر مجله هدریافت مکتوب اتهام از سوي یک سازمان یا شخصیت حقیقی به وسیل   

  اتهام اولیه بررسیاینده مرکز نشر دانشگاه و نم حضور با مجله تحریریه هیئت جلسهتشکیل   

 ارســال اتهام به  اتهام نبودن یا بودن وارد بر مبنی صــورتجلســه هتهیآوري اســناد و ارزیابی آنها در صــورت لزوم و جمع

   نویسندگان مورد اتهام و درخواست پاسخ در مدت زمان مشخص شده

 گیري نهاییبررسی جواب متهمین در جلسه هیئت تحریریه مجله با حضور نماینده مرکز نشر دانشگاه و تصمیم   

 شود داده تشخیص واردهام ارسال تصمیم به شاکی و متهم به همراه پیشنهادهاي تنبیهی در صورتی که ات    

 رسانی به باالترین مقام پژوهشی سازمان محل فعالیت متخلفیناطالع 
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