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مقدمه، معارفه و گروه بندی •

(بیان تجربیات اخالق در انتشار)کارگروهی •

آنارائه گزارش توسط دبیران گروه ها و نقد •

دستورالعمل کشوری اخالق در انتشار•

ها وارائه گزارش توسط دبیران گروه ها و نقد آننقد و ارزیابی مورد •

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات•

نماز جماعت•

نقد و ارزیابی مورد ها وارائه گزارش توسط دبیران گروه ها و نقد آن•



ای بر جامعه شناسی علممقدمه 
موردیاجتماعفعالیتیکمثابهبهراعلمکهاستجامعهشناسیشاخههایازیکیعلمجامعهشناسی:کلیبیاندر

الیتفعفرایندهایواجتماعیساختارهاینیزوآناجتماعیتأثیراتوعلماجتماعیموقعیتبهومیدهدقرارمطالعه
.میپردازدعلمی

علمشناسیجامعهکالسیکتعریف
بینرابطهبررسیومطالعهازاستعبارت:

ورطهمینوهاکتابخانهدانشگاهها،علمی،مؤسساتپژوهشی،وآموزشینهادهایدانشمندان،:قبیلازآنعناصرو)علمفضای
(...وعلمیجوعلمی،هنجارهای

یرغوفکرینظامی،تاریخی،پارامترهایدینی،-سیاسینهادهایاجتماعی،-اقتصادیامکاناتافراد،:مثلآناجزاءبا)جامعهو
.(آن
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شناسی علمحیطه مطالعات جامعه 
هایرفتارسازمانیجنبهمطالعه:

وهارقابتدانشمندان،بینارتباطیهایشبکهدانشمندان،علمیخلقیاتوهنجارهاعلمی،کارکنانرفتارهایجمعی
رتیباتتونهادهاپاداشوانگیزشسیستمعلمی،مشروعیتورسمیتومقبولیتاجتماع،ایندرونانضباطونظمهمکاریها،
.استجملهاینازآنها،بینارتباطوعلمیاجتماع

اقتصادیعلم–اجتماعیبررسیتأثیرات
کهدراستاقتصادی-اجتماعییککشوربهنیازهایدربررسیچگونگیپاسخگویینظامآموزشیمطالعاتبهحوزهازاین،

.دستورکاربسیاریازکشورهاست
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شناسی علمحیطه مطالعات جامعه 
علمیگذاریسیاست:

دریهایاولویتچهباوهاییاستراتژیچهمنطقهیکیاکشوریکفرهنگی-اقتصادی-اجتماعیپارامترهایبهتوجهبا
چهردوعلمیهایشاخهچهکیفیوکمیارتقاءبرایوشودعملیاتیهاییمکانیسمچهباوشوداتخاذعلمیسیاستهای

.شودمحققابزارهاییچهباوگرددهدفگذاریسطحی

المللیبینوداخلیصحنهدرعلمنقش:
تاعلممختلف،جوامعدراینکهمطالعه.استشدهقلمدادشهروندانآحادبینوجامعهدرعلمیروحیهنشروبسط:داخلیبعد

بودهچهاششناختیجامعهدالئلنتوانستهاگروبخشدعینیتجامعهدررابینشیونگرشچنیناستتوانستهاندازهچه
.استعلمشناسیجامعهمطالعاتدرمهمکارهایازاست،

سطحردفنی-علمیهمکاریهایعلمی،کارکنانونخبگانجابجاییومهاجرتمغزها،فرارنظیرمقوالتی:المللیبینبعد
قابلحیاتیگاهواساسیموضوعاتازاجتماعاتوجوامععلمیطردودادنقرارحاشیهدروبلوکها،وکشورهاوسازمانها
.استعلمشناسیجامعهدرمطالعه
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شناسی علمحیطه آسیب شناسی جامعه 
علمیهایرفتارسوء

علمیسرقتهای.
ها،دادهدستکاری

تحقیقاتازانتظاراتوادعاهاکردنمتورم

کاری،فشارهای
کاری،وجدانوایحرفهاخالقشدنسست
ناسالم،هایرقابت
اجتماعی،وایحرفهسازمانفساد
تأثیرگذارهایمکانیسموروندهاشفافیتعدم

علم،کاردرفراعلمی
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جمعی،هایرسانهتخصصوتعهدعدم
ضدعلمیمالکهایباعلمیمالکهایخلط
طرفانه،بینظارتضعف
ومعلدردهیپاداشوانگیزشبیمارهایسیستم

یتحساسعدموتفاوتیبیشیوعوتسریوجامعه،
اجتماعی،مختلفهایردهدر
وتثرووقدرتنفعبهجامعهدرعلمجایگاهنقصان

شهرت

...



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



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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به گزارش نشریه ساینس درباره وضعیت پایان نامه ها در ایران دکتر ملک زاده واکنش 

نقدیبهگزارشمجله»رضاملکزادهدکترScience دربارهوضعیتنامناسبفضایعلمیایران»
 کمی و نامعقول تحصیالت تکمیلی توسعه
 استپارامتر الزم 3تربیت دانشجو بویژه در دوره های تحصیالت تکمیلی برای:

استاد واجد شرایط.1
دانشجوی واجد شرایط.2
محیط آموزشی و پژوهشی مناسب، اعتبارات پژوهشی کافی و زیرساخت پژوهشی الزم.3

عدماعتباراتپژوهشیمناسبوالزمبرایپایاننامههایدورههایPh.Dوکارشناسیارشدکهگاهیمجموعاعتباراتتخصیصیبهیک
دالرمیرسدکهمیانگینآنبراییکپایاننامهدررشتههایعلومتجربی1000میلیونتومانیعنیحدود4بهکمترازPh.Dپایاننامه

مقالهمعتبربینالمللیگرددحدود3کهنوآوریداشتهباشدوبتواندتولیدعلمدرسطحبینالمللینمایدواحتماالًمنجربهچاپیکتا
.هزاردالراست150

رواجمدرکگرایی
ماننرسیدهاستوهمیننیمدرصددرزسهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به باالتر از نیم درصد سالگذشتههیچگاه20در

درکشورراباایناعتباراتپژوهشیناچیزPh.Dدانشجوی55000حقیقتاً.درصدکاهشپیداکردهاست0.3تخصیصبهحدود
نمیتوانبهدرستیتربیتنمود
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(1372)راهبرد تبیینی : توسعه اخالق پزشکی در ایران
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 نهضت تالیف و ترجمه در حوزه اخالق پزشکی

  (74-73)راه اندازی مرکز اخالق پزشکی

تدوین برنامه راهبردی برای فعالیت های اخالق پزشکی در کشور

 (81مرداد-تبریز)اولین کارگاه برنامه راهبردی اخالق پزشکی

 (81مهر -مشهد)دومین کارگاه برنامه ریزی راهبردی اخالق پزشکی



آگاهی بخشیراهبرد  : توسعه اخالق پزشکی در ایران
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 اخالق در آموزش

سامان دهی درس اخالق پزشکی

دوره دکترای اخالق پزشکی

گروه های اخالق پزشکی

اخالق در پژوهش

نهضت دستورالعملها و راهنما های اخالق در پژوهش

سازمان دهی کمیته ملی و منطقه ای اخالق



توانمندسازیراهبرد  : توسعه اخالق پزشکی در ایران
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توانمندی سازمانی و ساختاری با تثبیت و تکمیل ساختار کمیته ها

تکمیل و اصالح دستورالعملها

توانمند سازی اعضای کمیته ها با رویکرد مشارکتی

توانمند سازی عمومی اعضا بصورت منطقه ای

توانمند سازی ویژه بصورت متمرکز
دوره تابستانی

ویژه نمایندگان جامعه

ویژه روحانیون

ویژه حقوقدانان

ویژه کارشناسان

 (انتشار) توانمند سازی تخصصی
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اخالقی 
بودن

علمی 
بودن

هشی پژوهمبستگی  بین علمی بودن و اخالقی بودن طرح های :اصل



تعارض منافع
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کیپزشعلومپژوهشهایدراخالقیلغزشبسترهایمهمترینازیکی

.استطبابتوپژوهشیهایفعالیتمیانمنافعتعارض

تنیمبکهشوندمیطراحیبیمارفردسالمتارتقایبرایتنهاکهشودمیاطالقایمداخلهبهطبابت

استطبیباختیاراتازو(فرضیهنه)علمیمتقنهاییافتهبر

دررااجبهانسانرویبردانشتولیدراستایدرفرضیهیکآزمونبرایکهاستفعالیتیپژوهش

.آیدمی



مقالهانتشار : مقدمه

سپواستشدهآنصرفزمانطوالنیهایمدتکهباشدمیعلمیپروژةازمرحلهآخرینمقاله،یکانتشار
دوشربآنهزینةکهطلبدمیرازیادیمالیمنابعگاهیواسترسیدهچاپمرحلةبهگوناگونهایتحلیلاز

.استجامعه
ایندنممنتشرراخودکارنتایجروشنطوربهوکاملامانتداریوصداقتدرکهمیرودانتظارپژوهشگراناز.
نتظاراازدورباشد،اینخالفکهاینگمانومیشوندتلقیامینوصادقافرادیپژوهشگران،جامعهدیدگاهاز

است
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بر تاریخچه انتشار مجالت علمی حوزه سالمتگذری : مقدمه
یشیوهمجالت،اینتولدباکهگرددمیبازقبلسال300حدودبهعلمیمجالتگیریشکلوپیدایشزمان

.دیدگراساسیتحولیدستخوشعلمی،هایحوزهتمامیدردانشمندانعلمیدستاوردهایانتشاروچاپبررسی،
سالمتبهمربوطعلومدر:

میالدی،هجدهمقرناواخرازعمومیمجالت
میالدیبیستمقرناوایلازتخصصیمجالت
میالدیبیستمقرنانتهایازتخصصیفوقمجالت

مجالتاینرتأثیمیزانبرروزبهروزتخصصی،فوقمسایلسمتبهیابیجهتوشتابانوسریعرشداینکناردر
گیرییمتصمبلکهبیماران،درمانیشیوهتنهانهامروزهکهنحویبهاست،شدهافزودهنیزجامعهآحادسالمتبر
استگرفتهقرارنشریاتایندرمندرجمقاالتتأثیرتحتعمومیبهداشتمسایلیزمینهدر
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انبر تاریخچه انتشار مجالت علمی در ایرگذری : مقدمه

شدمنتشرانگلیسیوعربیفارسی،زبانسهبهسال150حدودایراندرعلمینشریهنخستین

تعدادزیرا.گرفتانجامبعدبه(میالدی1965)1344سالهایازایراندرعلمینشریاتانتشاردرواقعیتحول
برابر2/9آالتماشینواراداتمیزانوبرابر4/7پزشکانتعداد،برابر2/6آنازقبلسالدهبهنسبتمحصلین
بودیافتهافزایش
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2010الی 2000رشد علمی ایران 
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2015الی 2005ایران در جهان جایگاه : مقدمه
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سهم مقاالت کشور در کنفرانس های بین المللی
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ر جهانسهم ایران از کل مقاالت منتشر شده در مجالت معتب

Dr. Ali Taghipour  Ethics in Medical Research 2123 January 2018



سهم تولید علم ایران در جهان
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2014: رشد علمی دنیا
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2015رشد کمیت تولید علم در جهان 
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ایران درجهان در تولید علوم پزشکیجایگاه : مقدمه
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سوء رفتار های پژوهشی درانتشار یک مقاله
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سوء رفتار های 
پژوهشی در انتشار 

یک مقاله

انتشار

(گان)نویسنده

سردبیر

(ان)داور



(گان)مسایل مربوط به نویسنده
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(گان)نویسنده

اسامی 
نویسندگان

انتشار 
همپوشان

سرقت 
علمی

فریبکاری
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http://www.icmje.org/
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نویسندگان یک مقاله
اسامی 
نویسندگان

http://www.icmje.org/


http://www.icmje.org/
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اسامی 
نویسندگان

http://www.icmje.org/
icmje-recommendations.pdf
icmje-recommendations.pdf


:  پزشکی فصل اولراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

اسامی نویسندگان

رازیرمعیارسههرکهمی شودمحسوبمقاله(نویسندگانازیکییا)نویسندهشخصی(1-1ماده ی
:باشدداشته

:باشدداشتهزیرفعالیت هایازیکیحداقلدرتوجهیقابلسهم.1
مطالعه،طراحییاپژوهشیایدهارایه ی
داده ها،جمع آوری
تفسیروآنالیز.

حتوایماصالحبهمنجرکهآننقادانهمروریاومقالهپیش نویسنوشتنصورتبهمقالهنوشتندر.2
.باشدداشتهنقشگردد،مقالهعلمی

. باشدکردهتأییدومطالعهراشدهنهاییمقاله ی.3
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اسامی 
نویسندگان



:  پزشکی فصل اولراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

اسامی نویسندگان
:1مادههایتبصره
بهدداشته انمقالهنگارشیاپژوهشفرآینددرتوجهیقابلسهمافرادییافردکهمواردیدر:1تبصره
سهتمامیاامباشند،داشتهرانویسندگانازیکیبه عنواننامدرجشایستگیمی رسدنظربهکهنحوی
درخواستبانویسندهبه عنوانافرادیافردایننامدرجنمی باشد،صادقآنهامورددرفوقمعیار

ژوهشپانجاممحلمؤسسه ییادانشگاهاخالقکمیته یتأییدصورتدرومسؤولنویسنده یمکتوب
ضافهابانوشتهدست نویسندگاندیگرموافقتازکهاستموظفمسؤولنویسنده ی.استبالمانع

.کندحاصلاطمینانافرادیافردایننامشدن
.می گردندمادهاینمعیارهایمشمولنیزپژوهشیتیم  هایوحقوقیاشخاص:2تبصره
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اسامی 
نویسندگان



:  پزشکی فصل اولراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

اسامی نویسندگان

ار(راهنمااینیکماده یبامنطبق)مقالهنویسندگیمعیارهایکهاشخاصیتمامینام(1-2ماده ی
آنابراخودهمکاریاگرحتی،شودآوردهمقالهنویسندگانبخشدرنویسندهعنوانبهبایددارند
.باشندکردهقطعپژوهشیتیمیامرکز

هبنبایدندارند،راراهنمااینیکماده  یطبقبرمقالهنویسندگیمعیارهایکهافرادی(1-3ماده ی
.شوندمعرفینویسندهعنوان

:ندبپذیرزیرزمینه هایکلیه یدررامقالهمحتوایمسؤولیتبایدنویسندگانتمامی(1-4یماده
،مقالهدرمندرجمطالبصحت.1
شده،مانجامطالعه یدرحیواناتیاانسانیآزمودنیازحفاظتدرکشوراختصاصیوعمومیاخالقیراهنماهایبهپایبندی.2
.مقالهارسالهنگامدرمکتوببصورتخوداحتمالیمنافعتعارضاظهار.3
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اسامی 
نویسندگان



:  پزشکی فصل اولراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

اسامی نویسندگان

درنویسندگاننقشوشده اندانجامپژوهشیتیمیکتوسطکهبزرگپژوهش هایدر(1-5ماده ی
بهمحدودمی تواندنویسندگانازیکهرمسؤولیتوسهماست،بودهتخصصیبسیارمقالهایجاد

هکرافردی،اصلیپژوهشگرانیاپژوهشگرمواردایندر.گرددویخودبهمربوطتخصصیقسمت
.کردخواهندتعیینداشت،خواهدرامقالهکلیتمسؤولیت

ریقطازوافرادازیکهرمشارکتمیزانبراساسمقالهنویسندگانبخشدرنامهاترتیب(1-6ماده ی
داشتهدست نوشتهنگارشومطالعهدرراسهمبیشترینکهفردی.می گرددمشخصآنانجمعیتوافق
.بودخواهداولنویسنده یاست،

.اشتدنخواهدنویسندگاننامترتیبدرتأثیریمقالهنویسندگانعلمیسطحیاجایگاه:تبصره
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اسامی 
نویسندگان



:  پزشکی فصل اولراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

اسامی نویسندگان

درایشانازیکهردرخواستبهمقالهدرنامشانترتیبمورددرنویسندگانتوافقعدم(1-7ماده ی
مطرحمربوطهطرحاجرایمحلمؤسسه ییادانشکدهتحقیقات،مرکزدپارتمان،پژوهشیشورای

.می شودتصمیماتخاذومی گردد
مااداشته اندمقالهنگارشیامطالعهاجرایدرتوجهیقابلسهمیکهافرادیکلیه  ینام(1-8ماده ی

ارکت،مشنوعذکرباتشکروتقدیربخشدرندارند،رامقالهنویسندگانبخشدرنامدرجمعیارهای
.می شودآورده
وهشپژاصلدرنقشیکهدپارتمانییامرکزمؤسسه،به(صوری)غیرواقعیانتسابذکر(1-9ماده ی

.استنادرستندارد،نویسندهفردحرفه ایفعالیتدریامربوطه
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اسامی 
نویسندگان



(گان)مسایل مربوط به نویسنده
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(گان)نویسنده

اسامی 
نویسندگان

انتشار 
همپوشان

سرقت 
علمی

فریبکاری



پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

انتشارات همپوشان: فصل ششم

اشد یا در اگر یک نشریه ی چاپی یا الکترونیک دستنوشته ای را پیش از این منتشر کرده ب( 6-1ماده ی 
ن حال بررسی برای انتشار آن باشد، ارسال همان دستنوشته به نشریه ی دیگر یا انتشار مجدد آ

.نادرست است
 یم دستنوشته ای که در یک نشریه  در دست بررسی برای انتشار است، تصم( گان)اگر نویسنده: 1تبصره ی

ا از انتشار خود رانصرافبگیرند، به هر دلیلی، آن دستنوشته را برای نشریه ی دیگری ارسال نمایند، باید ابتدا 
ستنوشته این کار حداکثر تا پیش از اعالم پذیرش د. دستنوشته به صورت کتبی به نشریه ی اول اعالم نمایند

.برای انتشار در نشریه ی اول، امکان پذیر است
 تشر اگر سردبیران چند نشریه تصمیم بگیرند که به طور هم زمان یا مشترک دستنوشته ای را من: 2تبصره ی

ن آن کنند، در صورتی که هدف از این اقدام تأمین سالمت جامعه باشد و نیز مراتب به طور شفاف به خوانندگا
.نشریات اطالع رسانی شود، مشروط به رعایت کلیه ی حقوق مادی و معنوی مرتبط، این کار بالمانع است
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انتشار 
همپوشان



پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

انتشارات همپوشان: فصل ششم

ارسال دستنوشته ای که حاوی حجم قابل توجهی از یک مقاله ی منتشر شده یا در حال ( 6-2ماده ی 
اگر به است، حتینادرست پژوهشی -بررسی باشد، برای بررسی جهت انتشار به عنوان مقاله ی علمی 

.اشته باشددتعلقهمین دستنوشته ( گان)داده باشد و یا مقاله ی قبلی به نویسندهارجاعمقاله ی قبلی 
اما ، در صورت ضرورت، بالمانع است(گان)در مقاالت بعدی همان نویسنده« مواد و روش ها » تکرار بخش : تبصره

.در هر حال ذکر مرجع الزم می باشد

رجمه ی اگر مقاله ای پیش از این به صورت چاپی یا الکترونیک منتشر شده باشد، ارسال ت( 6-3ماده ی 
جله و برای بررسی جهت انتشار، در صورت کسب موافقت سردبیران هر دو مزبانی دیگر همان مقاله به 

.استبالمانعاطالع رسانی شفاف به خوانندگان 
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انتشار 
همپوشان



(گان)مسایل مربوط به نویسنده
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(گان)نویسنده

اسامی 
نویسندگان

انتشار 
همپوشان

سرقت 
علمی

فریبکاری

سرقت 
علمی



پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

سرقت معنوی: فصل هفتم

سرقت معنوی عبارت است از استفاده از تمامی یا قسمتی از مطالب یا ایده های منتشر( 7-1ماده ی 
زه در اجاکسب ( بدون)شده یا منتشر نشده ی فرد یا افراد دیگر بدون ذکر منبع به  روش مناسب یا 

.موارد ضروری
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سرقت 
علمی



راهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

سرقت معنوی: فصل هفتم

:گیرداستفاده از اصل یا ترجمه ی متن منتشر شده ی دیگران در دست نوشته باید بر طبق ضوابط ذیل انجام( 7-2ماده ی 
ن از متن مورد نظر یا ترجمه ی آن، به صورت آوردن عیبخش قابل توجهی و یا شکل، جدول، پرسشنامه در صورت استفاده از ( الف

.اخذ گرددباید عالوه بر آوردن متن در داخل گیومه و ذکر منبع، از مالک معنوی متن اولیه اجازه ی کتبی آن متن، 
ل از متن مورد نظر یا ترجمه ی آن، به صورت آوردن عین آن متن، باید متن مورد نظر در داخبخشی جزئی در صورت استفاده از (  ب

.گرددگیومه آورده شود و منبع آن ذکر 
آن منبعد ، بایبرداشت ایدهیا نتیجه گیری، جمع بندی، نقل به مضموندر صورت استفاده از متن مورد نظر یا ترجمه آن به صورت (  ج

.گرددذکر

معادل ، مثالَ در حد تغییر چند کلمه یا آوردنبخشی از متن که مورد استفاده قرار می گیرد، به صورت جزئیاگر ( 1تبصره ی 
.می گردد( بند الف یا ب)آنها یا تغییر زمان افعال، تغییر کند، باز هم شامل موارد مربوط به آوردن عین متن 

.دستنوشته نیز صادق است( گان)خود نویسنده مندرجات این ماده در مورد مطالب منتشر شد ه ی قبلی ( 2تبصره ی 
شته ی آن ها اصلی و روح کلی نو( گان)نباید به گونه ای باشد که با منظور نویسندهنقل به مضمون در مورد بند ج، ( 3تبصره ی 

.منافات داشته باشد
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سرقت 
علمی



پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

سرقت معنوی: فصل هفتم

ه در هرگونه مدعایی که در دست نوشته نقل یا بیان می گردد یا هرگونه روش مورد استفاد( 7-3ماده ی 
.دباشذکر مرجع دستیابی به نتایج، اگر جزو معرفت عمومی و واضح برای مخاطب نباشد، باید با 

.
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سرقت 
علمی



(گان)مسایل مربوط به نویسنده
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(گان)نویسنده

اسامی 
نویسندگان

انتشار 
همپوشان

سرقت 
علمی

فریبکاری

فریبکاری



پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

فریبکاری: فصل یازدهم

شده فریبکاری عبارت است از هرگونه زیرپاگذاشتن یا انحراف از اصول اخالقی پذیرفته( 11-1ماده ی 
:پژوهشی که مثال های ذیل را در بر می گیرد–در نگارش و انتشار آثار علمی 

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

ماید، اما نجستجو می تواند وقوع احتمالی فریبکاری را در دستنوشته های دریافتی سردبیر( 11-2ماده ی 
این. در صورت آگاهی از احتمال وقوع فریبکاری، موظف است که در مورد آن تحقیق و بررسی نماید

عکاس یا در صورت لزوم، اننویسنده ی مسؤول می تواند به صورت درخواست توضیح از تحقیق و بررسی 
. متبوع وی و درخواست پیگیری از سوی آن باشدمؤسسه یمراتب به 

سی های تا پیش از محرز شدن وقوع فریبکاری نباید اشخاص غیرمرتبط از مطرح شدن احتمال آن یا برر: تبصره
.در حال انجام مطلع شوند
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فریبکاری



پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

فریبکاری: فصل یازدهم

اری احراز کند، باید بسته به شدت فریبکاحرازدر صورتی که سردبیر، وقوع فریبکاری را ( 11-3ماده ی 

:را انجام دهداقدامات ذیل شده، یک یا چند مورد از 

،(در صورتی که هنوز دستنوشته منتشر نشده است)دستنوشته خودداری از انتشار -1

،(در صورت انتشار)در شماره ی آتی نشریه انتشار اصالحیه  یا تکذیبیه -2

،(گان)، رئیس یا مسؤول محل کار یا تحصیل نویسندهاطالع رسانی به مؤسسه ی حامی پژوهش-3

برای مدتی معین،( گان)نویسندهاجتناب از پذیرش مقاالت آتی -4

.از سایت یا بانک اطالعاتی نشریه( گان)حذف مقاالت قبلی نویسنده-5

.قابل انجام خواهد بود11-1ماده ی (مثال یک)تنها در صورت وقوع بند اول 5مورد : تبصره
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فریبکاری



سوء رفتار های پژوهشی درانتشار یک مقاله
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سوء رفتار های 
پژوهشی در انتشار 

یک مقاله

انتشار

(گان)نویسنده

سردبیر

(ان)داور



پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

سردبیری نشریات علمی: فصل دوم

قالنه یمستایفایوتصمیم گیریبرایکافیعملاختیاروآزادیمجالت،سردبیربهباید(2-1ماده ی
.شودداده(واصلهدستنوشته هایقبولیاردقبیلاز)خودوظایف
.نمایدرعایتنوشتهدستبررسیمراحلتمامیدررارازداریکهاستموظفسردبیر(2-2ماده ی
ایدبانتشار،براینوشتهدستیکپذیرشیاردمورددرسردبیرتصمیماعالمازبعد(2-3ماده ی
بایدمجلههر.شوددادهمسؤولنویسنده یبهنظرتجدیددرخواستنوبتیکحداقلفرصت

.باشدداشتهدرخواست هااین گونهبررسیبرایمدونیسیاست های
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سردبیر



پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

سردبیری نشریات علمی: فصل دوم

رخوردبودریافتیمقاالتدرسوءرفتارمواردکشفبرایراخودتالشتمامیبایدسردبیر(2-4ماده ی
.بنددبه کاراحتمالیمواردبامناسب
حداتکهکندانتخابمقالههرداوریبرایراافرادییافردبایدتحریریههیاتیاسردبیر(2-5ماده ی
.باشندمجربوتوانامربوطهعلمیزمینه یدرممکن
باشندداوریموردمقاله یزمینه ی درشدهشناختهمنافعتعارضهرگونهفاقدبایدشدهانتخاب(ان)داور.

چاپ،برایواصلهنوشته هایدستاولویت بندیوانتخاببررسی،کهاستمسؤولسردبیر(2-6ماده ی
نامربوطعواملوانجام گیردنوشتهدستفنیوعلمیویژگی هایبهتوجهباتنهاوبی طرفانه نحویبه
باشندنداشتهتأثیریامرایندر
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سردبیر



سوء رفتار های پژوهشی درانتشار یک مقاله
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سوء رفتار های 
پژوهشی در انتشار 

یک مقاله

انتشار

(گان)نویسنده

سردبیر

(ان)داور



پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

و مسؤولیت داوراننقش : فصل سوم

می کند،قبولرامجلهیکسویازشدهارجاعدستنوشته ییکهمتایمرورکهداوری(3-1ماده ی
برساندجامانبهدستنوشتهفنیوعلمیویژگی هایبراساستنهاوبیطرفانهبه صورتراخودداوریباید

.گیردقرارنامربوطعواملسایریادستنوشته(گان)نویسندهباخودشخصیروابطتأثیرتحتنبایدو

هگونهروجودصورتدرمی شود،پیشنهاداوبهدستنوشتهیکهمتایمرورکهشخصی(3-2ماده ی
تعارضیدبااین صورت،غیردرکند؛امتناعداوریبرایدستنوشتهآنپذیرشازمی تواند،منافعتعارض
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(ان)داور



پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

و مسؤولیت داوراننقش : فصل سوم

آنداوریابرابطهدر)یکدیگرباارتباطبرقراریازبایددستنوشته(گان)نویسندهوداوران(3-3ماده ی
.کنندامتناعمربوطهمجله یسردبیرازاجازهکسببدونداوری،فرآیندطولدر(دستنوشته

تصالحیواجدراخوداست،پذیرفتههمتامروربرایرادستنوشتهیککهداوریچنان چه(3-4ماده ی
اطالعبهرامراتبباید،ندانددستنوشتهآنازبخشییاتمامیدقیقداوریبرایالزمفنییاعلمی

.برساندمجلهسردبیر
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پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

و مسؤولیت داوراننقش : فصل سوم

تن مدستنوشته ای که برای مرور همتا ارسال می گردد، باید از سوی داور نیز به عنوان یک ( 3-5ماده ی
.  ودتلقی گردد و اطالعات مربوط به یا مندرج در آن با هیچ فرد دیگری در میان گذاشته نشمحرمانه 

ند و به جز مرور همتا استفاده کمقصود دیگری از دستنوشته ی مورد داوری برای هیچ مجاز نیست داور 
.دستنوشته به هر شکل، اجتناب نمایدنگهداریالزم است بعد از پایان داوری از 

متضمنمشورتاینوبداندضروریداوریبرایرادیگریفردبامشورتداور،کهصورتیدر:1تبصره ی
.استانجامقابلمجلهسردبیرازاجازهکسبباتنهاکاراینباشد،مقالهدرمندرجمطالبافشای

رهبهداورو شدهارسالهمتامروربرایکههاییدستنوشتهتمامیبهنسبتفوقماده یمفاد:2تبصره ی
.می باشدجارینیزکرده استخودداریآنداوریپذیرشازدلیل
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پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

و مسؤولیت داوراننقش : فصل سوم

توجه کند و در صورت امکان نقاط قوت و ضعف مقاله در مرور همتا، داور باید به ( 3-6ماده ی
احترام به رعایتاین کار باید با . توصیه نماید( گان)راهکارهایی را برای رفع اشکاالت موجود به نویسنده

.به انجام برسد( گان)استقالل فکری نویسنده
ده مهلت اعالم شداور در صورت پذیرش یک دستنوشته برای مرور همتا، باید این کار را در ( 3-7ماده ی

.از سوی سردبیر مجله به انجام برساند
ر از در صورتی که مهلت اعالم شده از سوی سردبیر مجله برای داور مناسب نیست، باید داو: تبصره

.برسدافقتویا در مورد مهلت دیگری با سردبیر مجله به امتناع کند پذیرش مرور همتای آن دستنوشته 
داور باید عالوه بر بررسی های علمی و فنی در مرور همتا، هر گونه عدم رعایت مفاد این ( 3-8ماده ی

راهنما را نیز به اطالع سردبیر برساند
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سوء رفتار های 
پژوهشی در انتشار 

یک مقاله

انتشار

(گان)نویسنده

سردبیر

(ان)داور



پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

تعارض منافع: فصل چهارم

نده است از وجود هرگونه منفعت مالی و غیر مالی که احتمال دارد نویسعبارتتعارض منافع ( 4-1ماده ی 

. ، داور یا سردبیر را در اظهار صادقانه ی نظر خود تحت تأثیر قرار دهد

 تعارض منافع به خودی خود ایرادی اخالقی برای یک دستنوشته محسوب نمی شودوجود.

«1که منجر به اظهار غیر صادقانه نظر گردد»

یک دستنوشته باید هرگونه تعارض منافع خود را که از نگاه مخاطبین( گان)نویسنده( 4-2ماده ی 

.پوشیده است ، در متن یا ذیل دستنوشته به طور شفاف اعالم نمایند

و حامی مالی پژوهش نباید متضمن منع اعالم هر گونه تعارض منافع در( ان)قرارداد میان پژوهشگر: تبصره

.دستنوشته حاصله باشد

نظر ارائه دهنده. 1
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پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

تعارض منافع: فصل چهارم

عرفی باید منابع تأمین هزینه های پژوهش و نگارش مقاله را به طور شفاف م( گان)نویسنده( 4-3ماده ی 
.نمایند

ک اعضای هیأت تحریریه یا شورای سردبیری چنان چه در تصمیم گیری سردبیر در مورد ی( 4-4ماده ی 
نافع در امر دستنوشته تأثیرگذار باشند، باید به طور شفاف و کامل سردبیر را دربار ه ی هر گونه تعارض م

.مورد نظر مطلع نمایند
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دیگریفردهریاپژوهشانجاممحلکارکنانآزمودنی ها،شخصیهویتکننده یمشخصاطالعات(5-1ماده ی
س ها،عکدستنوشته،متندرنبایدمی شود،تشکروتقدیرآن هاازکهافرادیودستنوشتهنویسندگانازغیر

عاتاطالآننشربرایاوقانونینمایندهیانظرموردفرداین کهمگرشود،آوردهدیگریقسمتهریاشجره نامه ها
.باشددادهکتبیآگاهانه یرضایت
شپوشونشودفردشناساییبهمنجرکهباشدبه گونه ایبایدپوششافراد،عکسمورددر:1تبصره ی

.باشدشدهاخذکتبیآگاهانه یرضایتآن کهمگرنمی کند،کفایتتنهاییبهچشم ها
العاتیاطیاهویتیاطالعاتکلیه یکاملماندنمحرمانهبدوندستنوشتهانتشارصورتی کهدر:2تبصره ی

اهانهآگرضایتاخذونباشدامکان پذیرشودفوقماده یدرمذکورافرادهویتکشفبهمنجرمی تواندکه
واطالعاتانتشارضرورتومذکورافرادبهدسترسیعدمادعایاصلبهرسیدگینباشد،مقدورنیز

.بودخواهدمنطقه ایاخالقکمیته یعهده یبرآنانتشارمورددرتصمیم گیری
ضایتراخذبهنیازگرفته اند،قرارعمومدسترسدرصحیحبروشوپیشازکهاطالعاتیانتشار:2تبصره ی

.نداردآگاهانه
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راهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

حریم خصوصی و رازداری: پنجمفصل



پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

آگهی تبلیغاتی: فصل هشتم

برایراآگهی هاییتنهابایدالکترونیک،وچاپیازاعم،پژوهشی-علمینشریه های(8-1ماده ی
گونههرازوبپردازندنظرموردخدمتیامحصولواقعه،مورددراطالعاتارائه یبهکهبپذیرندانتشار
.کنندخوددارینادرست،وعلمیغیرمطالبارائه یبامخاطب،دادنقرارتأثیرتحتبرایتالش

نوعیبهکهباشدعلمیمقاله اییاسرمقالهمجاورتدرنبایدتبلیغاتیآگهیدرجمکان(8-2ماده ی
.سازدمتبادرخوانندهذهنبهرانظرموردآگهیبامقالهآنارتباط

لمیعمندرجاتازبه خوبیکهشونددرجنشریهدرگونه ایبهبایدتبلیغاتیآگهی های(8-3ماده ی
.باشندمتمایزچاپقابل
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پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

ویژه نامه: فصل نهم

بارابطهدرمقاالتیمجموعه انتشاربهمعموالًکهنشریه اندازشماره هاییویژه نامه ها(9-1ماده ی
مورداصلیموضوعاتباارتباطدرکهبه نحویهمایشیکمقاالتمجموعه ییاومشخصموضوعی

مالیمایتحمجلهناشرازغیردیگریمنابعتوسطغالباً ویژه نامه .دارنداختصاصباشد،نشریهدربحث
.می شود
ربنشریهعادیشماره هایهمانندراویژه نامه هادرمندرجمطالبمسؤولیتمجلهسردبیر(9-2ماده ی
.داردعهده

بهراهنامویژهدرانتشاربراینظرمورددستنوشته یهرارسالاختیاربایدمجلهسردبیر(9-3ماده ی
شرایطاین.کندحفظمجله،عادیشماره هاسهمانندرا،آن هاپذیرشعدمحقنیزومستقلداوران

.شوددادهاطالع قبلازویژه نامهویراستارانونویسندگانبهباید
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پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

ویژه نامه: فصل نهم

.شودمشخصویژه نامهدرشفافبه طوربایدوجود،صورتدر،ویژه نامهمالیحامی(9-4ماده ی
اعمالمجلهعادیشماره هایدرآن چهمشابهسیاستیازبایدویژه نامهدرآگهینشر(9-5ماده ی

.کندتبعیتمی شود،
حامیانشخصیکمک هاییاشخصیپاداش هاینبایدمجلهتحریریه یمیاتوسردبیر(9-6ماده ی

.بپذیرندراویژه نامهمالی
.شودمشخصواضحبه طوراصلیمقاله یبهارجاعبابایدویژه نامهدرمجددانتشار(9-7ماده ی

درلبمطادیگریاراهنماهاچاپتجدیداماکنند،منتشردوبارهرامطالعهیکنتایجنبایدویژه نامه ها
.باشدمناسبمی توانداولیه،مأخذذکرباعمومیسالمتمنافعجهت

.شودرعایتراهنمااینموادسایرعادی،شماره  هایمانندبایدویژه نامه هادر(9-8ماده ی
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پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

انتشار کارازمایی های بالینی  : فصل دهم
اینتایجانتشارمی رسند،انجامبهکشورازخارجازمراکزییاپ  ژوهشگرانهمکاریباکهمطالعاتیدر(10-1ماده ی
وتقدیراینویسندگیحقدارایخارجیافرادحقوقکلیه یرعایتبابایدنیزفارسیزبانبهمطالعهنتایجازبخشی
.برسدانجامبهراهنما،ایناساسبرتشکر،
مراکزازیکیدرکهبپذیردانتشاربرایرابالینیکارآزمایی هایازدستهآننتایجتنهابایدنشریهسردبیر(10-2ماده ی

اینرعایتزااطمینانحصولبرای.باشدکردهدریافترامربوطهاخالقکمیته یمجوزوشدهثبتملیوبین المللیثبت
مسوؤلنده ینویسازکتبیبه صورترامرتبطاخالقیکمیته هاییاکمیتهمجوزوثبتسندمی تواندمجلهسردبیراصل

.نمایددرخواست
حاویدستنوشته یدریافتصورتدرمی رسند،انجامبهکشورچنددرمرکزیچندبه صورتکهمطالعاتیدر:تبصره
به طورراتاسگرفتهانجامآن هادرمطالعهکهمراکزیکلیه یبهمربوطاخالقیمجوزمی تواندسردبیرمطالعه،کلنتایج

مربوطیاخالقمجوزتنهاباشد،مراکزازیکینتایجحاویمقاله ایدرصورتی که.کنددرخواست(گان)نویسندهازجداگانه 
.بودخواهددرخواستقابل(کشور)مرکزهمانبه

سردبیررسیده اند،انجامبهبین المللیهمکاریبه صورتکهبالینیکارآزمایی هاینتایجانتشارموارددر(10-3ماده ی
مکتوببه صورتراطرحکلدرنویسندگانازکدامهرشده یایفانقشیاسهملزوم،صورتدرمی تواندنشریه

.نمایددرخواست
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پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

سایر انواع انتشار: فصل دوازرهم
مصوب کمیسییون نشیریات وزارت بهداشیت، درمیان و آمیوزش سردبیران کلیه ی نشریات علمی ( 12-1ماده ی 

ییه ی میواد پزشکی که به صورت چاپی، هم زمان چاپی و الکترونیک، و یا الکترونیک منتشر می شوند، مشمول کل
.مندرج در این راهنما می گردند

صورت می گیرد، هر دو نسیخه چیاپی وهم زمان چاپی و الکترونیک در مواردی که انتشار به صورت ( 12-2ماده ی 
.داشته باشندیک آدرس واحد الکترونیک  باید برای رفرانس دهی 

امی مواد منتشر می شوند، مشمول تمقالب درسنامه نگارش یک فصل یا بیشتر از کتاب هایی که در ( 12-3ماده ی 
نیامی کیه در روی جلید)وظایف سردبیر در این حالت، برعهده ی نویسنده ی مسؤول کتیاب .این راهنما می باشد

.می باشد( مندرج است
انتشار نتایج حاصل از پژوهش ها، پیش از آن که در نشریات دارای میرور همتیا بیه چیاپ رسییده ( 12-4ماده ی 

است، مگر در مواردی که به واسیطه ی اهمییت وییژه بیرای سیالمت رسانه های عمومی نادرست باشند، از طریق 
.عمومی، انتشار تمامی یا بخشی از نتایج یک پژوهش از سوی مراجع سیاستگذار، ضروری دانسته شود

شیرمنتبه صورت خالصه یا مقاله ی کامیل قبالً ارسال می گردد،خالصه مقاله ای که به همایشی اگر ( 12-5ماده ی 
.شده باشد، باید مراتب به اطالع دبیر کنگره رسانده شود

Dr. Ali Taghipour  Ethics in Medical Research 6223 January 2018



دستورالعمل رسیدگی  به تخلفات پژوهشی  
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تعاریف  



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 
دبیرخانه کمیته اخالق 

دانشگاه

مراحل اولیه رسیدگی با اخذ نظرات کارشناسان
اخذ توضیحات مدعا علیه
دبیر کمیته اخالق دانشگاه

گزارش موارد مربوط به تخلفات پژوهشی مربوط به روسا و معاونین و اعضای 
که فقط در ... هیات رئیسه و اعضای هیات امنای دانشگاهها علوم پزشکی و 

صالحیت کمیته اخالقی در پژوهش است

ارسال نامه از کمیته اخالق دانشگاهی به انضمام مدار  و مستندات به کمیته ملی 
اخالق

اخذ نظرات کارشناسی  –مراحل اولیه رسیدگی 
دبیرخانه کمیته ملی اخالق

ارزیابی کلیه مدار  و شواهد و اعالم به کمیته
دبیرخانه کمیته ملی اخالق

تشکیل جلسه ظرف دو هفته از وصول شکایت
دبیرخانه کمیته ملی اخالق

اعالم نظریه طی مدت سه ماه از وصول شکایت
ریئس کمیته ملی اخالق

ارزیابی کلیه مدار  و شواهد و اعالم به کمیته
دبیر کمیته اخالق دانشگاه

تشکیل پرونده بر  شمار محرمانه

دبیر خانه کمیته اخالق دانشگاه

تشکیل جلسه ظرف دو هفته از وصول شکایت 
دبیر کمیته اخالق دانشگاه

اعالم نظریه طی مدت سه ماه از وصول شکایت
رئیس کمیته اخالق دانشگاه

اطالع به مدعی علیه در موارد امکان درخواست بررسی مجدد
هفته همراه با ارائه مدار  جدید به کمیته ملی اخالق 2شکایت ظرف 

دبیرخانه کمیته اخالق دانشگاه

آیا مدعی و مدعی علیه درخواست
هفته به 2بررسی مجدد ظرف مدت 

همراه مستندات جدید را دارد 

رسیدگی مجدد
دبیرخانه کمیته ملی اخالق

صدور نظریه نهایی
کمیته اخالق دانشگاه

صدور نظریه نهایی
دبیرخانه کمیته ملی اخالق

ابال  نظریه نهایی به مراجع ذیصالح 
انتظامی

کمیته اخالق دانشگاه

آیا تخلف پژوهشی محرز 
گردیده است 

+ ابال  یک نسخه از نظریه نهایی 
تصویر پرونده به کمیته ملی اخالق

کمیته اخالق دانشگاه

ابال  نظریه نهایی به مراجع ذیصالح 
 1 ماده 3موضوع بند 

کمیته ملی اخالق

ابال  نظریه نهایی کمیته اخالق به دانشگاه
)در موارد رسیدگی توسط کمیته ملی(

و سایر ذینفعان

ثبت پرونده در کمیته ملی اخالق

خاتمه رسیدگی در کمیته های 
اخالق ذیصالح



کارعملی



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

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

.آوری ونگاشته شده است 
کتاب به توصیه ونظارت استاد راهنما به عنوان پیش نویس پایان نامه که حاوی 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 
(مجری دوم)و استاد راهنمای علمی وتخصصی (  مجری اول )استاد راهنمای 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 کاربردی 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                     

رای کمیته بررسی تخلفات پژوهشی 
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(:2)موضوع شماره 
دانشجو ی دکتری دندانپزشکی:     مشخصات شاکی 

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

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

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

: مشخصات متشاکیان 
. استاد راهنما وجمعی از اساتیدی 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 محتوی در مجله ای که ایشان اطالع نداشته اند چاپ ونام نویسنده مسئول تغییر می یابد 
رای 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 مشترک 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-
. دانشجوی 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 دانشجوی  -
:دفاعیات

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

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

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

مربی و  استاد راهنمای دانشجو:   مشخصات شاکی 

:موضوع مورد شکایت  

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

درخواست جلوگیری از دفاع پایان نامه دانشجوی خاطی وبرخورد قانونی با ایشان -2

: مشخصات متشاکیان 

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

که عالما وعامدا  محتوی پایان نامه را برای خود استفاده وبا تغییر در عنوان  به نام خود ثبت .......دانشجوی دانشگاه -
.  مینماید

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

:موضوع مورد شکایت  
...............کپی برداری ازیک  مقاله  وارسال  جهت چاپ در مجله -1
با توجه به اینکه یکی از نویسندگان از پرسنل رسمی دانشگاه .درخواست  برخورد با افرادی 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 -
رای کمیته بررسی تخلفات پژوهشی 



شهریارشعر زمستان استاد 

 راپوستین افزود بر تن کدخدایان زمستان

 راولیکن پوست خواهد کند ما یک ال قبایان

ره ماتم سرای ما ندانم از که می پرسد

 راکه نشناسد در دولت سرایان زمستانی

 آیددوش از برف باالپوش خز ارباب می به

 راکه لرزاند تن عریان بی بر  و نوایان

 آردبه کاخ ظلم باران هم که آید سر فرود

 راولیکن خانه بر سر کوفتن داند گدایان

طبیب بی مروت کی به بالین فقیر آید

 راکس در بند درمان نیست درد بی دوایان که

 بهتربه تلخی جان سپردن در صفای اشک خود

 راکه حاجت بردن ای آزاده مرد این بی صفایان

Dr. Ali Taghipour  861/23/2018


