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ای بر جامعه شناسی علممقدمه 
 دو تعریف برای جامعه شناسی علم
 دانشمندان، :و عناصر آن از قبیل)فضای علم است از مطالعه و بررسی رابطه بینیکی تعریف کالسیک که عبارت

...(نهادهای آموزشی و پژوهشی، مؤسسات علمی، دانشگاهها، کتابخانه ها و همین طور هنجارهای علمی، جو علمی و
ظامی، دینی، پارامترهای تاریخی، ن-اجتماعی، نهادهای سیاسی -افراد، امکانات اقتصادی : با اجزاء آن مثل)و جامعه 

(. فکری و غیر آن
 ناصر آنهاست  عمطالعه ارتباط بین علم و جامعه تنها ارتباط بین کلیت علم و کلیت جامعه نیست، بلکه ارتباط است که واضح

 به عنوان فضای اجزاء علمدوم تعریف سیستمی است از جامعه شناسی علم و عبارت است از در نظر گرفتن تعریف
فی . تممطالعه روابط جمعی بین عناصر این سیسآنگاه جامعه شناسی علم عبارت خواهد بود از . یک سیستم

.المثل مطالعه برای به رسمیت یافتن نظریه های علمی و مجالت علمی
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شناسی علمحیطه مطالعات جامعه 
 هنجارها و خلقیات علمی دانشمندان، شبکه های ارتباطی  (84)جنبه های جمعی رفتارهای کارکنان علمیمطالعه ،

می، بین دانشمندان، رقابت ها و همکاریها، نظم و انضباط درون این اجتماع، مقبولیت و رسمیت و مشروعیت عل
.سیستم انگیزش و پاداش نهادها و ترتیبات اجتماع علمی و ارتباط بین آنها، از این جمله است

 اینکه  . لماقتصادی رشد و افول ع-بخشی دیگر از مطالعات جامعه شناسی علم مربوط می شود به تأثیرات اجتماعی
فرایندها و کم و کیف این. گفته می شود جامعه مدرن مرهون پیشرفت علمی است جمله ای کلی و عام است

وب  تأثیرگذاری در قلمروهای مشخص حیات اجتماعی و تولید اقتصادی و مکانیسم های تفصیلی آنها در چارچ
رسی مثال مشخص این حوزه از مطالعات، بر. مطالعات اجتماعی علم و جامعه شناسی علم صورت گرفته و می گیرد

اری از چگونگی پاسخگویی نظام آموزشی عالی در یک کشور به نیازهای اجتماعی است، که در دستور کار بسی
. کشورهاست
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شناسی علمحیطه مطالعات جامعه 
کهاستعلمیگذاریسیاستمطالعاتاستشدهاضافهعلمشناسیجامعهمطالعاتبهکهجدیدترینسبتاًحوزه

-تصادیاق-اجتماعیپارامترهایبهتوجهباتا.پردازدمیایمنطقهوملیتوسعهتحققدرعلمرسالتونقشبه
چهباودشواتخاذعلمیسیاستهایدرهاییاولویتچهباوهاییاستراتژیچهمنطقهیکیاکشوریکفرهنگی
باورددگهدفگذاریسطحیچهدروعلمیهایشاخهچهکیفیوکمیارتقاءبرایوشودعملیاتیهاییمکانیسم

.شودمحققابزارهاییچه
درکهلمعاقتصادیواجتماعیتأثیراتازغیربهاستالمللیبینوداخلیصحنهدرعلمنقشدیگر،مسئله

شد،اشارهآنهابهباال
دهشقلمدادشهروندانآحادبینوجامعهدرعلمیروحیهنشروبسطعلم،تاریخیومهمرسالتهایازیکیداخلیبعددر

اگرودبخشعینیتجامعهدررابینشیونگرشچنیناستتوانستهاندازهچهتاعلممختلف،جوامعدراینکهمطالعه.است
.استعلمشناسیجامعهمطالعاتدرمهمکارهایازاست،بودهچهاششناختیجامعهدالئلنتوانسته

فرارنظیرمقوالتی.استشدنجهانیرونددرکلیدیواقعیتهایازیکیعلمکهشودمیگفتهالمللیبینبعددرهمینطور
اشیهحدروبلوکها،وکشورهاوسازمانهاسطحدرفنی-علمیهمکاریهایعلمی،کارکنانونخبگانجابجاییومهاجرتمغزها،

.استعلمشناسیجامعهدرمطالعهقابلحیاتیگاهواساسیموضوعاتازاجتماعاتوجوامععلمیطردودادنقرار
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شناسی علمحیطه مطالعات جامعه 
علمیسرقتهایوتقلبها،ها،خالفمسئله.

ازانتظاراتوادعاهاکردنمتورمتحقیقات،نتایجبیانوارائهدرجوسازیها،دادهدستکاری
بهاجاحتیاغلبعلمینهادهایحتیودانشمندانتوسطعلمیانحرافاتوآسیبهاسایروتحقیقات

.داردشناختیجامعهتحلیلوبررسی
حرفهسازمانفسادناسالم،هایرقابتکاری،وجدانوایحرفهاخالقشدنسستکاری،فشارهای

گذارتأثیرهایمکانیسموروندهاشفافیتعدممحرمانه،وسریعواملافتادنکاربهاجتماعی،وای
مالکهایخلطای،تودهمهندسیواغواجمعی،هایرسانهتخصصوتعهدعدمعلم،کاردرفراعلمی

علمدردهیپاداشوانگیزشبیمارهایسیستمطرفانه،بینظارتضعفضدعلمی،مالکهایباعلمی
اهجایگنقصاناجتماعی،مختلفهایردهدرحساسیتعدموتفاوتیبیشیوعوتسریوجامعه،و

دردخیلفرهنگیواجتماعیدیگرمتعددپارامترهایوشهرتوثروتوقدرتنفعبهجامعهدرعلم
..زدبپرداآنهابهبایدوتواندمیعلمشناسیجامعهکهاستجامعهدرگسترشبهروقضیهاین
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اهمیت انتشار علمی: مقدمه

دانشسطحارتقای

جامعهسالمتسطحارتقای

علمینوینهاییافتهواکتشافاتنتایجانتشاربرایعلمیمجالتبودنبفردمنحصر

سالمتعلومهیحوزدرعلمیمجالتتیراژوتعداددرروزافزونرشد،
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The research process: an eight-step model
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انواع انتشارات علمی: مقدمه

Dr. Ali Taghipour  Ethics in Medical Research 917 April 2018

انتشار 
علمی

مجله

مجله

مجله

کتاب



علمی  نگارش : مقدمه
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Paper based research



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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سوء رفتار های پژوهشی درانتشار یک مقاله

Dr. Ali Taghipour  Ethics in Medical Research 1317 April 2018

سوء رفتار های 
پژوهشی در انتشار  

یک مقاله

انتشار

(گان)نویسنده

سردبیر

(ان)داور



(گان)مسایل مربوط به نویسنده

Dr. Ali Taghipour  Ethics in Medical Research 1417 April 2018

(گان)نویسنده

اسامی 
نویسندگان

انتشار 
همپوشان

سرقت 
علمی

فریبکاری



یک مقالهنویسندگان

باشدعلمییمقولهمهمترینبعنوانمقالهنگارندهميتواندكسيچهاما.

ارددوجودزمينهایندرمختلفينظراتايمالحظهقابلطوربهدانشمندانبينورشتهبامتناسب.

واندكردهتعيينهامقالهنگارشبرايرامعيارهایيپزشكيمجالتویراستارانالملليبينكميته

اساسيعلميمشاركتكهاستكسيمقالهنویسندهكهداردقرارمحوراینبرمالكهاتعيينوبازبيني

.باشدداشتهتحقيقدر

1517 April 2018

اسامی 
نویسندگان



کی  راهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزش



:  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

1717 April 2018

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

1817 April 2018

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

1917 April 2018

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

2117 April 2018

اسامی 
نویسندگان



(گان)مسایل مربوط به نویسنده
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(گان)نویسنده

اسامی 
نویسندگان

انتشار 
همپوشان

سرقت 
علمی

فریبکاری



(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

2417 April 2018

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 نویسندهمندرجات 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

2517 April 2018

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 

.

2617 April 2018

سرقت 
علمی



(گان)مسایل مربوط به نویسنده

2717 April 2018

(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

2817 April 2018

فریبکاری



پزشکیراهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم 

فریبکاری: فصل یازدهم

کاری احراز کند، باید بسته به شدت فریباحرازدر صورتی که سردبير، 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 اصالحيه  یا تکذیبيه -2

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

برای مدتی معين،( 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

2917 April 2018

فریبکاری



سوء رفتار های پژوهشی درانتشار یک مقاله

3017 April 2018

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

3117 April 2018

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

3217 April 2018

سردبیر



سوء رفتار های پژوهشی درانتشار یک مقاله

3317 April 2018

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

3417 April 2018

(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

3517 April 2018



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

3617 April 2018



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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دستورالعمل رسیدگی  به تخلفات پژوهشی  
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تعاریف  
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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

5217 April 2018



سایر مقرارت
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دریافت شکایت توس  
دبیرخانه کمیته اخال  

دانشگاه

مراحل اولیه رسیدگی با اخذ ن رات کارشناسان
اخذ تو یحات مدعا علیه
دبیر کمیته اخال  دانشگاه

گزارش موارد مربو  به تخلفات پ وهشی مربو  به روسا و معاونین و اع ای 
که فق  در ... هیات رئیسه و اع ای هیات امنای دانشگاهها علوم پزشکی و 

صالحیت کمیته اخالقی در پ وهش است

ارسال نامه از کمیته اخال  دانشگاهی به ان مام مدار  و مستندات به کمیته ملی 
اخال 

اخذ ن رات کارشناسی  –مراحل اولیه رسیدگی 
دبیرخانه کمیته ملی اخال 

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

تشکیل جلسه  رف دو هفته از وصول شکایت
دبیرخانه کمیته ملی اخال 

اعالم ن ریه  ی مدت سه ماه از وصول شکایت
ریئ  کمیته ملی اخال 

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

تشکیل پرونده بر  شمار محرمانه

دبیر خانه کمیته اخال  دانشگاه

تشکیل جلسه  رف دو هفته از وصول شکایت 
دبیر کمیته اخال  دانشگاه

اعالم ن ریه  ی مدت سه ماه از وصول شکایت
رئی  کمیته اخال  دانشگاه

ا الع به مدعی علیه در موارد امکان درخواست بررسی مجدد
هفته همراه با ارائه مدار  جدید به کمیته ملی اخال  2شکایت  رف 

دبیرخانه کمیته اخال  دانشگاه

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

همراه مستندات جدید را دارد 

رسیدگی مجدد
دبیرخانه کمیته ملی اخال 

صدور ن ریه نهایی
کمیته اخال  دانشگاه

صدور ن ریه نهایی
دبیرخانه کمیته ملی اخال 

ابال  ن ریه نهایی به مراج  ذیصال  
انت امی

کمیته اخال  دانشگاه

آیا تخلف پ وهشی محرز 
گردیده است 

+ ابال  یک نسخه از ن ریه نهایی 
تصویر پرونده به کمیته ملی اخال 

کمیته اخال  دانشگاه

ابال  ن ریه نهایی به مراج  ذیصال  
 1 ماده 3مو وع بند 

کمیته ملی اخال 

ابال  ن ریه نهایی کمیته اخال  به دانشگاه
)در موارد رسیدگی توس  کمیته ملی(

و سایر ذینفعان

 بت پرونده در کمیته ملی اخال 

خاتمه رسیدگی در کمیته های 
اخال  ذیصال 



شهریارشعر زمستان استاد 

 راپوستين افزود بر تن کدخدایان زمستان

 راوليکن 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

 راوليکن خانه بر سر کوفتن داند گدایان

طبيب بی مروت کی به بالين فقير آید

 راکس در بند درمان نيست درد بی دوایان که

 بهتربه تلخی جان سپردن در صفای اشک خود

 راکه حاجت بردن ای آزاده مرد این بی صفایان
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