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ش ال ق   ژپ و  ن  ا    خو ا ز
  :مقدمه 
و ارائه راهبردهاي تغيير اجتماعي، نقشي حياتي در سرنوشت جوامع           دانش و فناوري     دليد و نق  پژوهش هاي دانشگاهي، با تو      

بنابراين، انتظار مي رود كه پژوهشگران، يافته هاي علمي معتبري عرضه نمايند، تا هم در بهبود سرنوشت جامعـه مـؤثر       . بشري دارند 
در اين ميان، رعايت اصول و رفتارهاي اخالقي        . ي توسعه دانش فراهم نمايد    باشند و هم جامعه علمي بتواند بر اساس آن، زمينه را، برا           

ناديده گرفتن موازين اخالق در پـژوهش، آگاهانـه يـا           .  از عوامل اصلي اعتماد به يافته هاي آن است         يدر انجام و انتشار پژوهش، يك     
اگرچه رفتـار اخالقـي در   . را با مشكل مواجه مي سازدناآگاهانه، موجب افت اعتبار علمي يافته هاي پژوهشي است و روند توليد علم            

مربوط مي شود اما، تدوين موازين اخالقي پژوهش، آموزش و ترويج آن در             ژوهش، در نگاه نخست، به خود فرد، وجدان و باورهايش           پ
  .ژوهش فراهم نمايداخالقي در عرصه پميان پژوهشگران و جامعه دانشگاهي، مي تواند زمينه را براي رعايت و توسعه موازين 

از اين رو، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با هدف حفظ منزلت، سالمت و امنيت، حريم خصوصي آزمودني ها، ارج نهادن به                        
اصول اخالق علمي و آزادي هاي علمي پژوهشگران، جلـوگيري از تـضعيف اعتبـار ملـي و بـين المللـي، اطمينـان بـه پـژوهش و                             

اي مطلوب پژوهشي و نيز به منظور انجام پژوهش هايي با اعتبار بيشتر، مبادرت به تدوين موازين اخـالق                   پژوهشگران، ترويج رفتاره  
  :پژوهش به شرح زير نموده است

 
  صالحيت تخصصي:  فصل اول 

  : داشتن دانش تخصصي روزآمد در موضوع پژوهش  )  1
به دانش پيشين و سنخيت آن با رشته علمـي خـود انتخـاب و       را با توجه     پژوهشگر بايد داراي دانش تخصصي به روز باشد و مسئله          

  .  تدوين نمايد
  : آشنايي با روش متناسب با موضوع و كاربرد آن در مراحل مختلف پژوهش  )  2
  .پژوهشگر بايد با روش ها و فنون الزم براي گردآوري داده هاي معتبر و تحليل آنها آشنا باسد 

  
  انتخاب موضوع پژوهش:  فصل دوم 

  : ، اعتبار علمي و ارزشمندي موضوع پژوهش )Originality ( اصالت )  3  
پژوهشگر بايد پژوهشي را انتخاب نمايد كه موضوع آن اصيل و داراي اعتبار علمي باشد و به توليد دانش جديد و يا بهسازي زنـدگي             

  .  بشر منتهي شود
  : استفاده بهينه از منابع  )  4  
وع پژوهش خود را با توجه به محدوديت منابع مالي، زمان و نيروي انساني به گونه اي انتخـاب كنـد كـه                       پژوهشگر موظف است موض    

  .ضمن تحقق  منافع ملي كشور، در فهرست اولويت هاي پژوهشي نيز باشد
  
  



  ويژگي هاي فردي پژوهشگر:  فصل سوم 
   :  )Honesty ( صداقت )  5   

 ، به طور كامل و شفاف در اختيار جامعه علمي قراردهد تا با دقت، مورد نقد و تبـادل قـرار                      پژوهشگر بايد يافته هاي پژوهشي اش را       
  :از صداقت پژوهشگر نمونه هايي . گيرد
  .ارائه و انعكاس نتايج كار پژوهشي، خواه فرضيه هاي اصلي پژوهش تأييد شده باشد يا نه •
  . و حاصل تالش و انديشه ديگران اندذكر دقيق منابعي كه در طول مدت پژوهش از آنها استفاده شده •
  .قدرداني از حاميان مادي و معنوي پژوهش •
  گزارش محدوديت هاي پژوهش •

   : )Impartiality ( بي طرفي )  6
كه تحليل ها و گزار هاي پژوهشي اش را بي طرفانه و بدون دخالت دادن پـيش فـرض هـا و تمـايالت خـود،                          پژوهشگر موظف است     

  .، ارائه نمايدش دهنده پژوهشديگران يا مؤسسه سفار
  : امانت داري  )  7
پژوهشگر موظف است از تمامي منابع و ابزارهايي كه براي انجام پژوهش در اختيار دارد به نحو احسن نگهداري نمايد و همچنين حق            

  . مالكيت فكري در برخورداري از اطالعات بدست آمده را رعايت كند
  :  حقيقت شهامت و پايبندي به جستجوي )  8

  .را فراگرفته است، ارائه نمايد  بدون ترس و تأثير از فشارها و جهت گيري هايي كه او پژوهش راپژوهشگر موظف است نتايج واقعي  
  
  : مشورت، نقد پذيري و رهيافت نقادانه  )  9
 ارج نهادن به نقدها، از عجب، غرور        پژوهشگر موظف است از كارها و نظرات ديگران استفاده نمايد، از خود محوري پرهيز كند، ضمن                

  . نمايد و براي كسب معرفت، نسبت به معرفت موجود رهيافت نقادانه اتخاذ كنديو نابردباري دور
  ) : موعد مقرر( پايبندي به عنصر زمان  )  10

فقط به داليل امنيتي مي تـوان  ( . پژوهشگر موظف است نتايج  پژوهش خود را در موعد مقرر، انتشاردهد تا از آنها بهره برداري شود         
  ).انتشار نتايج پژوهش را به زمان ديگر موكول كرد

  
  : دقت در تدوين گزارش پژوهش  )  11

  :پژوهش خود توجه داشته ياشد) گزارش(پژوهشگر بايد در هنگام نگارش  •
  .ن رودنگارش پژوهش به گونه اي نباشد كه كسي يا گروهي متحمل آسيب يا ضرري شود و از ميدان بيرو •
  .بر نحوه ي نگارش تأثير نداشته باشدجنسيت، سن، نژاد، مذهب يا تمايالت سياسي  •
  .نحوه ي گزارش نتايج پژوهش، ضامن حقوق مادي و معنوي تمامي افراد دست اندركار پژوهش باشد •
شـفاف و بـدون     دست آوردهاي علمي پژوهشگر و يافته هاي اخذ شده از كار ديگران، روشـن،               در گزارش پژوهش، مرز بين       •

  .ابهام باشد
  .در گزارش پژوهش، تمام قوانين، سياست ها و مقررات مربوط به پژوهش مورد نظر رعايت شود •
گزارش پژوهش، حاوي نگرش، پردازش، استدالل، استنتاج و دست آورد يا انديشه اي نو باشـد و از بازنويـسي گفتـه هـاي                         •

  .جزم انديشي و مصرف گرايي پرهيز شودديگران، بازي با الفاظ، زياده نويسي، كلي گويي، 



  .ميراث معرفتي بر جاي مانده از پيشينيان به رسميت شناخته شود •
در پـي تـأمين منـافع و        غرض ورزي عاطفي يعنـي،      ( گزارش از هرگونه تعصب، حسادت، كينه و خشم، غرض ورزي عاطفي             •

، توهين و    ) كه پژوهشگر به آن تعلق دارد، بودن       –  اجتماعات علمي ذينفع   –عالئق فردي خود و گروهي محدود از دانشمندان         
جسارت، تحقير و استخفاف ديگران، حرمت شكني، بزرگنمايي خود و موضوع، انفعال در نگره ها و باورها به دليل دگرباوري،                    

  .برداري ناپسند از واژه ها و افراد به دور باشد فريب ، آزار و اذيت، بهره
  

  به ذينفعان   نسبتتعهد و مسئوليت :  چهارمفصل 
  
   : عان در تمام مراحل پژوهشفرعايت منافع ذين )  12

خويـشتن، صـاحبان و سـرمايه گـذاران         ( ه منافع ذينفعان    بگزارش پژوهش، نسبت    پژوهشگر در تعريف، اجراء و همچنين        •
 تحقيق، مردم، جامعـه و      پژوهش، آزمودنيها، جامعه علمي و ديگر محققان، مخاطبان، كاربران و استفاده كنندگان، همكاران            

 است و بايد نقاط ضعف پژوهش، تقارن اطالعات، محدوديت هاي تحقيق و تعارض منافع را به اطـالع آنهـا                     لئوسم ) سازمان
  .برساند

كـه سـرمايه گـذاران پـژوهش در          ) منابع اقتصادي، انساني و فني    ( پژوهشگر نسبت به مديريت و استفاده مؤثر از منابعي           •
داده اند، مسئول است و نبايد بيش از اندازه واقعي درخواست هزينه ي تحقيـق كنـد و از منـابع مـالي سـوء                         اختيار او قرار  
  .استفاده نمايد

و توافـق آن دو      خدمات يك طرح واحد، از دو منبع، اعتبار مالي بگيرد، مگر بر حـسب اطـالع                 پژوهشگر مجاز نيست براي      •
  .منبع

ز متوليان تحقيق، نتايج خاصي از پژوهش را كتمان كند يا گزارش هـاي چندگانـه                پژوهشگر نبايد در ازاي دريافت وجوهي ا       •
  .اي تهيه نمايد كه موجب مخدوش شدن نتايج تحقيق و سردرگمي خوانندگان شود

  : اعالن مركز پژوهش انجام شده  )  13
ق به دانشگاهي است كـه پاياننامـه يـا           هاي پژوهشي، متعل   حمقاالت مستخرج از نتايج پاياننامه هاي كارشناسي ارشد، دكتري و طر          

 مستخرج از اين پاياننامه ها و طرح ها بايـد بـا نـام دانـشگاه                 بنابراين كليه مقاالت  . طرح پژوهشي در آنجا تدوين و انجام شده است        
  .مربوطه انتشار يابند

  
  ها  حقوق آزمودني:  فصل پنجم 

  
   .، حيوان، گياه و اشياء مي باشندآزمودنيهاي انساني : شامل ) Participants(ها  آزمودني

 بـه روش مـصاحبه، پرسـشنامه،        –آزمودنيهاي انساني افرادي هستند كه پژوهش به نوعي بر اساس مشاركت آنها و اطالعـاتي كـه                  (
  .) در اختيار مي گذارند، شكل مي گيرد-...آزمايش و

  
  
  



  ) : Proper identification ( معرفي مناسب  )  14
ي اقتضاء مي كند كه پژوهشگر خود را به آزمودني ها معرفي كند، و از ارائه اطالعات  نادرست در باره خود اجتناب                     اخالق پژوهش علم  

  . ورزد
  ) : Clear outset ( روشنگري آغازين  )  15

 بـر   از نوع پرسش هاي پژوهش، درجه حساسيت اين پرسش ها و تأثيرهاي احتمـالي پـژوهش                آزمودني ها را   پژوهشگر موظف است    
  . آنها، آگاه كند

  
  ) : Free and informed consent  ( رضايت آگاهانه و آزادانه )  16

پژوهشگر بايد رضايت آگاهانه مشاركت كنندگان را جلب نمايد و در مواقع لزوم، اطالعاتي راجع به هدف، روش ها، خطرها، مشكالت،                     
آزمودني هـا بايـد آزادانـه و نـه از روي اجبـار در               . نندگان قرار دهد  ناماليمات و پي آمدهاي احتمالي پژوهش در اختيار مشاركت ك         

و در شرايطي كه پژوهش پرخطر است، بايد فرصت هاي مناسب براي سـرباز زدن از مـشاركت در پـژوهش،                 .پژوهش مشاركت نمايند  
ارتباط با موضوع تحقيق و نيـز       به آنها داده شود همچنين پژوهشگر موظف است فوايد عيني پژوهش را در              بدون دردسر يا گرفتاري،     

يعني پژوهش مورد نظر، فوايد آشكاري براي جامعه دارد و فاقد هرگونه زيان بالقوه براي فرد و جامعـه       ( گسترش دانش، تصريح نمايد     
    ).است

  
   : )Privacy(حفظ حريم خصوصي افراد  )  17

حريم خصوصي نيز عبارتـست از آنچـه        . هار خود داشته باشد   در م چيزي خصوصي ناميده مي شود كه فرد بتواند دسترسي به آن را             (
  )افراد حق دارند بر پنهان نگاه داشتن مطلق يا نسبي آن، وديگران مكلفند به محترم داشتن اين پنهانكاري

  .پژوهشگر حق ندارد بدون توافق آگاهانه با افراد آزمودني، به حريم شخصي آنها وارد شود •
 افراد، احترام بگذارد و از اجبار براي كـسب اطالعـات خـصوصي از مـشاركت كننـدگان                   پژوهشگر بايد به حريم خصوصي     •

  .خودداري نمايد
پژوهشگر موظف است اطالعات مربوط به آزمودني هارا، فقط به منظور هدف هاي پژوهـشي مـورد اسـتفاده قراردهـد و از                        •

ط طبيعي براي استفاده مجدد از ايـن اطالعـات،          پيش شر . كاربرد آنها در شرايط ديگر و يا براي مقاصد شخصي، پرهيز كند           
اين شرط، براي داده هايي كه بر اساس آنها شخص مشاركت كننـده             . رضايت مجدد شخص مذكور در باره آن اطالعات است        

   .شناسايي نمي شود، بكار نمي روددر پژوهش، 
  

   : آزمودني ها در پژوهش)Confidentiality(رازداري و ناشناخته ماندن  )  18
زماني كه پژوهشگر به برخي از اسرار افراد يا سازماني دست يافت، موظف است از فاش نمودن آنها اجتناب نمايد و در عين حـال بـه                           

آزمـودني  هيچ وجه نبايد راه و نشانه اي براي شناسايي آزمودني ها در پژوهش بگذارد تا افرادي كه نتايج پژوهش اورا مـي خواننـد،                      
همچنين، چنانچه پژوهشگر از هويت آزمودني ها اطالع دارد، بايد تضمين نمايد كه هويـت آنهـارا هرگـز فـاش                     . هارا شناسايي كنند  

  .نخواهد كرد
  
  
  



  :  پژوهش)Welfare of the Respodents(يآزمودني هاآسايش  )Safety(ي نميسالمت، ا )  19
و از پـيش، تمـامي احتيـاط         توجه قرار دهد  را مورد     و ذهني آزمودني ها    پژوهشگر موظف است سالمتي و آسايش جسماني       •

  .هاي الزم را، براي جلوگيري از مخاطرات احتمالي، در نظر بگيرد
منافع جامعه يا پيشرفت علم نمي تواند توجيه كننده ي قراردادن آزمودني ها در معرض ضرر و زيان غير معقول باشـد و يـا                          •

  .محدوديتي در اعمال اراده و اختيار آنها ايجاد نمايد
  .افراد آسيب پذير به دليل موقعيت نامساعدشان نبايد هدف پژوهش قرار گيرند •
چنانكه اهداف روشن، انتخاب افراد آزمودني را اجبار مي كند، آزمودني هاي انتخاب شده،  بايـد اولـين دريافـت كننـدگان        •

  مزاياي آينده ي پژوهش مورد نظر باشند
 . تا حد ممكن فشارها و خطرات احتمالي كاهش داده شودبراي تحمل خطرات تحقيق توسط اين گروه، بايد •
  

  : حيوانات )  20 
ات انجام آزمـايش، عمـل   ربايد هنگام استفاده از حيوانات براي پژوهش هاي علمي، مراقب باشد تا با توجه به مقر               پژوهشگر   •

  : همچنين بايد نكات زير را مورد توجه قرار دهد. نمايد
  

  .تأمين گردد... ل قبول نگهداري شوند و انواع نيازهايشان اعم از غذا، آب، خواب و حيوانات بايد در شرايطي قاب •
  .پژوهشگر بايد داليل كافي براي انجام پژوهش روي حيوانات را داشته باشد •
  .پژوهشگر مجاز نيست، حيوانات را تحت فشار، درد، استرس و آسيب زياد قرار دهد •
ماننـد محـيط    ( پژوهشگر مؤظف است از ضوابط و استانداردهاي ارائه شده براي مراكز نگهـداري حيوانـات آزمايـشگاهي                   •

  .مطلع باشد و آنها را رعايت كند ) نگهداري، بهداشت، دماي حرارت، كاهش درد به هنگام آزمايش
  

  : گياهان )  21
بديهي است  .  وارد نمايد  – خواه در روند پژوهش باشند و خواه نباشند          – در حين پژوهش صدمه اي به گياهان          مجاز نيست    پژوهشگر

  . صورت گيردهرگونه مداخله اي در حيات گياه بايد با داليل قانع كننده و توجه به پيĤمد هاي آن براي جامعه بشري ،
اردهاي ارائه شـده بـراي حفـظ      و ضوابط و استاند- ملي و بين المللي –پژوهشگر موظف است از خط مشي هاي سياسي و اجتماعي   

  .محيط زيست آگاه باشد و آنهارا رعايت نمايد
  
  : حفاظت از اشياء ، اسناد و مدارك، آثار باستاني و محلي )  22 

 موظف است  به هنگـام پـژوهش بـرروي اشـياء باسـتاني و مطالعـه ي اسـناد و مـدارك قـديمي، از ضـوابط و                              پژوهشگر •
  .وهش بر روي آنها، آگاه بوده و در جريان پژوهش صدمه اي به آنها وارد ننمايداستانداردهاي ارائه شده براي پژ

  .پژوهشگر در همه شرايط، موظف به حفظ سالمت محيط مي باشد •
  

  : وضوح نحوه رعايت مسائل اخالقي )  23
به طور آشكار   ... ننامه ها و     موظف است همواره نحوه ي رعايت مسائل اخالقي را در تمام گزارش هاي پژوهشي، مقاالت، پايا                پژوهشگر

  .مشخص نمايد



  : رفتارهاي سوء پژوهشي :  ششمفصل 
  

  : )Fabrication (جعل داده ها )  24
عبارت است از گزارش مطالب غير واقعي و ارائه ي داده ها يا نتيجه هاي ساختگي به عنوان نتيجه هاي آزمايشگاهي، مطالعات تجربي              

  :و يا يافته هاي شخصي مانند
  ئه نتيجه هاي ساختگي به عنوان نتيجه هاي آزمايش يا خروجي نرم افزارارا •
  جا به جا كردن نتيجه هاي يك بررسي با نتيجه هاي بررسي ديگر •

  
  : )Falsification (تحريف داده ها )  25

 ها و ابـزار، يـا فرآينـد         منظور از تحريف داده ها آن است كه ثبت و ارائه نتيجه هاي پژوهشي به نحوي باشد كه مواد پژوهش، وسيله                    
  :جمع آوري داده ها دستكاري شود، يا داده اي حذف يا تغيير يابد و نتيجه پژوهش در راستاي اهداف خاص دنبال شود مانند

  .ارائه مراحل آزمايشگاهي يا فرآيندهاي غير واقعي تحليل،  براي رسيدن به نتيجه هايي كه در مقاله داده شده است •
  .بدشت آمده از شبيه سازي يا آزمايش هاي تجربيدستكاري نتيجه هاي  •
حذف بخشي از داده ها، نتيجه هاي آزمايشگاهي، يا بخشي از تحليل هاي نظري كه ارائه آنها، نتيجه هاي به دست آمـده را                         •

  .مورد ترديد قرار مي دهد
  .ااستفاده از نرم افزارهاي مختلف براي ايجاد تغييرهاي مورد نظر در شكل ها يا نموداره •
  .دستكاري شرايط آزمايشگاه براي رسيدن به نتيجه هاي دلخواه •
  . يا بزرگ نمايي امور كوچك با هدف پنهان كردن واقعيات بزرگتر)Juicy Quotes(خوش رنگ و آب جلوه دادن  •

  
  : )Plagiarism (سرقت علمي )  26

انديشه ها و شباهت هاي ساختاري در نوشـتار يـا           افكار و الفاظ نويسنده ديگر، تناظر يك به يك در بيان            اقتباس نزديك   شامل  
  .انتساب ايده ها، فرآيندها، نتيجه ها يا كلمه هاي ديگران به خود، بدون ارجاع مناسب است

ترجمه كل يا بخشي از آثار ديگران بدون كسب اجازه از مبادي ذي ربط و معرفي آن به عنـوان يـك پـژوهش اصـيل علمـي از                             
  . مصاديق سرقت علمي است

  
  :  علمياجاره ي )  27

منظور از اجاره ي علمي اين است كه پژوهشگري به جاي آنكه خود به انجام پژوهش بپردازد، افرادي را براي اين منظور بكار گيـرد و                          
با دخل و تصرف اندكي در پژوهش صورت گرفته، آن را به   از تحويل كار،    عد ب  خودش در فعاليت پژوهشي چندان تالش نكند،  سپس،        

  .ام خود منتشر نمايدن
  
  
  
  



  : )Conflict of Interest (تعارض منافع )  28 
تحت تأثير يك منفعـت      ) تعهد اصلي پژوهشگر به آزمودنيها    ( مجموعه  شرايطي كه در آن تصميم حرفه اي در مورد يك هدف اوليه               

   . قرار مي گيرد ) ...مالي، اعتبارفردي، اعتبار دانشگاهي، شهرت و ( ثانويه 
يسنده مقاله بايد منافع همه ي ذينفعان را به عنوان معتمدان آنها در نظر گيرد و هرگونـه تعـارض منـافع را كـه از نگـاه                            نو •

  .ذينفعان مختلف پوشيده است، در متن يا ذيل مقاله، به طور شفاف اعالم نمايد
 نمايد و قرارداد ميان او و حـامي مـالي   نويسنده بايد منابع تأمين هزينه هاي پژوهش و نگارش مقاله را به طور شفاف معرفي     •

  .پژوهش نبايد به هيچ عنوان باعث منع اعالم تعارض منافع در مقاله باشد
  

  : استناد :  هفتمفصل 
  

  :  به منابع مورد استفاده)Citation (ارجاع و استناد )  29
  . آنها استناد نمايد،  بهپژوهشگر موظف است در صورت استفاده مستقيم يا غير مستقيم از آثار ديگران

اسناد تا آن جايي كه  در قالب هاي خاصي تهيه مي شوند، موضوعاتي استاندارد به حساب مـي آينـد و شـامل مـوارد زيـر                             :  سند
  :خواهند بود

كتاب، مجله، روزنامه، گزارش هاي ساالنه، آمارها، احكام قضايي، يادداشت ها، گزارش هاي مـوردي، قراردادهـا، پـيش نـويس هـا،                       
گواهينامه ها، دفترچه هاي خاطرات، اظهارنظرهاي كارشناسانه، مصاحبه ها، جلسات علمي، جداول، نمودارها، نقشه هـا، لـوح هـاي                    
فشرده، فيلم ها، تصاوير، برنامه هاي تلويزيوني، راديويي، سخنراني ها، صفحات وب، پايگاههاي آنالين، وبالگ ها، پست الكترونيكـي                

  ... و 
خنان يا نوشته هاي يك پژوهشگر مورد استفاده قرار مي گيرد، بايد از استانداردهاي نشان دهنـده ي نقـل قـول                      هنگامي كه عين س   

  . استفاده شودمستقيم
. قراردادن عين متن مورد استفاده در داخل گيومـه          :   برخي از مهمترين استانداردهاي نشان دهنده ي نقل قول مستقيم عبارتند از             

  .استفاده در يك عبارت مقدماتي، فاصله گرفتن از سر سطر و كوچك تر كردن متن مورد نظر استمعرفي منبع متن مورد 
، جداول و پرسشنامه ي تدوين شده توسط ديگران، در مقاله يا گزارش پژوهشي خود، مستلزم ارجاع به متن اصلي                    استفاده از اشكال  

  .و اجازه كتبي از مالك معنوي آن است
  
  :  و بازنويسي)Paraphrasing (بازگفت )  30   

با استفاده از واژه هاي خـود،  پژوهشگر موظف است زماني كه اطالعاتي را از منبعي همراه با حفظ معني اصلي متن و منظور نويسنده،           
  .نقل مي كند، به منبع اصلي آن، ارجاع دهد

م به مجهول و بر عكس، تغيير اجـزاي كـالم مـي             بازگفت به صورت به كار بردن مترادف كلمات، تغيير ساختار جمالت، تبديل از معلو             
  .باشد، كه بايد در اين صورت نيز حتماً منبع آن ذكر گردد

  
  
  
  



  : استناد به منابع معتبر )  31   
مجله مورد استفاده، سايت حامي مقاله و نويسنده ي مقاله، بايد موثق و معتبر باشند و نبايد از منابع مشكوك يا فاقد اعتبار علمـي،                         

  .تفاده يا به آنها استناد كرداس
  : ارجاع و استناد مطابق با استانداردهاي بين المللي )  32   

  . استفاده نمايد)Bibliography(نويسنده در ارجاع دهي بايد از يكي از استانداردهاي كتاب شناختي 
  .ط با منابع و آثار چاپي رعايت گردددر صورت استفاده از منابع و آثار الكترونيكي نيز بايد كليه ي موازين اخالقي مرتب

  
 و مـسئوليت  )Intellectual property (مالكيـت معنـوي   :  هـشتم فصل  

  :پژوهش انجام شده
  

  : شرايط نويسنده ي  پژوهش )  33
رد خواهد بود كه دست كم مشمول يكـي از مـوا          ... ) طرح پژوهشي، مقاله، كتاب      ( پژوهش)  يا يكي از نويسندگان     ( شخص نويسنده   

  :زير باشد
تحليـل و تفـسير داشـته      ) جمع آوري داده ها،  ج       ) ارائه ايده پژوهشي يا طراحي مطالعه،  ب       ) الف   : سهم قابل توجهي در      .1

 .باشد
 اصالح محتواي علمي مقاله مي گردد، نقش داشته          به در نوشتن پيش نويس مقاله  و اصل آن، يا مرور نقادانه ي آن، كه منجر                .2

 .باشد
 .ايي را مطالعه و تأييد كرده باشدنهمقاله ي  . 3

 
  .فردي كه بيشترين سهم را در انجام پژوهش داشته باشد، نويسنده اول خواهد بود •
نام تمامي اشخاصي كه معيارهاي نويسندگي مقاله را دارند بايد به عنوان نويسنده، در بخـش نويـسندگان مقالـه                     •

  .ژوهشي، به هر علتي، قطع شده باشدآورده شود، حتي اگر همكاري آنها با آن مركز يا تيم پ
و حذف مؤلف   ) فرد يا افرادي كه هيچ گونه نقشي در جنبه هاي علمي پژوهش نداشته اند             (از تعيين مؤلف افتخاري      •

  .بايد خودداري شود) فرد يا افرادي كه نقش به سزايي  در جنبه هاي علمي پژوهش داشته اند(حقيقي 
  

  :  باره محتواي مقالهمسئوليت نويسندگان مقاله در )  34
  :محتواي مقاله در باره نكات زير را بپذيرندتمامي نويسندگان بايد مسئوليت 

  صحت مطالب مندرج در مقاله .1
 .پاي بندي به راهنماهاي اخالق در پژوهش .2

اشـد، نـه بـر      توافق در مورد ترتيب اسامي بايد بر اساس سهم هريك از نويسندگان در نگارش مقاله و مشاركت خالقانه ي آنها ب                    
  .اساس جايگاه يا سوابق افراد

  
  



  :  )Corresponding author(وظايف نويسنده مسئول  )  35
نويسنده ي مسئول، كسي است كه مسئوليت گروه پژوهشي و صحت كل پـژوهش را مـي پـذيرد و همچنـين، از سـوي سـاير                           

ه در مورد مقاله و انتقال نظرات و مكاتبات مهم بـه            نويسندگان، مسئوليت مكاتبات و پاسخگويي به ابهامات و ايرادات مطرح شد          
  .ساير نويسندگان و تنظيم روابط بين آنها را بر عهده مي گيرد

  : )Acknowledgment(سپاسگزاري  )  36
در نام كليه افرادي كه در اجراي پژوهش، مساعدتي مبذول داشته اند اما، معيارهاي درج نام در بخش نويـسندگان مقالـه را ندارنـد،          

  .كت، آورده مي شودبخش سپاسگزاري، با ذكر نوع مشار
كسي كه به چند سئوال تخصصي پژوهشگر پاسخ داده است، نبايد انتظار داشته باشد جزء نويسندگان باشد، بلكه بايد از او                      •

  .سپاسگزاري شود
ي به دست آيد، ذكر نام او بـه  اگر در هنگام مشورت با فردي، مسير پژوهش تغيير كند و نتيجه هاي مهمي از پيشنهادهاي و         •

  .عنوان نويسنده ي مقاله يا گزارش بالمانع است
  

به مؤسسه، مركز يا گروه آموزشي اي كه نقشي در اصل پژوهش مربوطه يا در فعاليـت حرفـه اي                    ) جعلي  ( انتساب غير واقعي       )37
  .غير مجاز است فرد نويسنده ندارد، 

  
) ان(راهنمـا و اسـتاد  ) ان(ه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي، به ترتيب، اسـم دانـشجو، اسـتاد   در مقاالت مستخرج از پاياننام     )38

  .مشاور آورده مي شود
  

خواه مـستقيماً   . مندرجات پژوهش باشد   استاد راهنما يا سرپرست پژوهش در هر شرايطي بايد پاسخگوي درستي و نادرستي               )39
  . قادر به نظارت دقيق بر پژوهش و انتشار نتايج آن نبوده باشددر پژوهش مشاركت داشته باشد و خواه به داليلي

اگر پژوهشگر بدون هيچ تالشي براي اطالع رساني به استاد راهنما يا سرپرست گروه پژوهشي، مطلبي را به نام او منتشر كند، تمـام                        
در اسـرع وقـت     د ضمن اقدام قـانوني،       باي بر دوش پژوهشگر است و پس از آن، استاد راهنما يا سرپرست گروه پژوهشي،               مسئوليت  

  .اطالع رساني نمايد
  

  :ضوابط انتشار :  نهمفصل 
  

  : تدوين و نشر نتايج )  40
پژوهشگر موظف است در تمام مراحل انجام پژوهش، يافته هاي پژوهش و روش هاي به كار گرفته شده براي گرد آوري و تحليل آنها                        

  . و قابل استفاده ي ديگران تدوين كند و انتشار دهد)Meaningful(را به نحو روشن و شفاف، ساده، معني دار
  

  : ارسال موازي )  41
  .ارسال همزمان يك مقاله، جهت بررسي و چاپ در دو يا چند مجله ي چاپي يا الكترونيكي مجاز نمي باشد

  



  : )Duplicate submission(ارسال مجدد )  42
  .اپي يا الكترونيكي به يك مجله ديگر جهت بررسي و چاپ غير مجاز استارسال مجدد يك مقاله ي چاپ شده در نشريه چ

چنانچه نويسنده مقاله اي كه در يك نشريه در دست بررسي براي انتشار است، تصميم بگيرد، به هردليلي، آن مقاله را براي                       •
اين كـار،   . ه نشريه ي اول اعالم نمايد     نشريه ديگري ارسال نمايد، بايد ابتدا انصراف خود را از انتشار مقاله، به صورت كتبي ب               

  .اول امكان پذير استحداكثر تا پيش از اعالم پذيرش مقاله براي انتشار در نشريه ي 
چنانچه نتايج يك پژوهش به صورت خالصه در مجموعه مقاالت يك كنفرانس علمي به چاپ رسيده باشد، ارسال آن، جهت                     •

  .مانع استبررسي و چاپ به صورت كامل در يك مجله، بال
  

  : )Overlapping publication(انتشار همپوشان )  43
  .داده هاي مقاله پيشين خود را با اندكي تغيير در متن، در مقاله اي با عنوان جديد به چاپ رساندپژوهشگر مجاز نيست 

المانع است، اما در هـر حـال        ، در صورت ضرورت، ب    )گان(همان نويسنده    تكرار قسمت هايي از بخش مواد و روش ها در مقاالت بعدي           
  .ذكر مرجع الزم مي باشد

  
  : )Partial publication(انتشار تكه اي )  44

، پژوهشگر مجاز نيست آن نتايج را در چند بخش جداگانه و در چند مقاله               ددر صورتي كه نتايج پژوهش در يك مقاله قابل انتشار باش          
  .مستقل به چاپ برساند


