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۱) اخالق پژوهش: بایدها و نبایدها 

۲) مصداقهای رفتار غیراخالقی پژوهشی 

۳) نویسندگان مقاله دارای چه شرایطی هستند؟
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برگرفته از اسالیدهای ارایه شده توسط دکتر جعفرپور

کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۹
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تعریف: اگر در هر یک از مراحل پیشنهاد؛ اجرا و گزارش طرحهای تحقیقاتی -
یکی از موارد چهارگانه 

-(fake) جعل

-(fraud) حیله 
- (cheat) تقلب 

- (Plagiarism) (سرقت ادبی) انتحال

صورت بگیرد؛ رفتار غیر اخالقی پژوهشی صورت گرفته است

مبتنی بر منشور اخالقی انجمن فیزیک ایران 
ارایه شده توسط دکتر جعفرپور
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جعل (fake): ساخنت داده های غیرواقعی و یا دادن گزارش غیرواقعی. همچنین معرفی جعلی داوران -

حذف؛ تعدیل و یا اضافه کردن داده ها به نحوی که نتیجه - حیله (fraud): دستکاری در داده ها و نتایج؛ 
منعکس شده کاری جدید نسبت به گزارش قبلی شود. یا اینکه یک کار درست یا غلط جلوه کند. دستکاری در 

دستگاه ها و روندهای آزمایش که یک نظریه خاص درست یا غلط جلوه کند.

تقلب (cheat): استفاده از داده ها یا نتایج پژوهشی مستند شده دیگران بدون اجازه و بدون اشاره به -
مآخذ؛ استفاده از نرم افزار؛ برنامه و ابزار آزمایشگاهی دیگری بدون اجازه و انجام پژوهش با آن.

تقلب خفیف: این نوع دستبرد علمی در بیشتر موارد به دلیل فقدان تسلط نویسندگان به زبانهای خارجی -
اتفاق می افتد. 

تقلب شدید: استفاده از اندیشه ها و مثالها و روشها و عکسها و نتایج دیگران بدون اینکه به نحو مناسبی به -
آنها ارجاع داده شود.

انتحال (سرقت ادبی) (Plagiarism): استفاده از قسمتهای قابل مالحظه ای از منت: مفاهیم و یا ترجمه -
مقاله ها و یا سندهای دیگر که قبال به چاپ رسیده اند به گونه ای که تلقین اصالت کند. منت برگرفته از مقاالت 

دیگران حتی با وجود ارجاع مناسب در صورتی که با ادبیات جدید بازنویسی نشوند و یا داخل گیومه قرار داده 
نشوند مصداق انتحال است.

مبتنی بر منشور اخالقی انجمن فیزیک ایران 
ارایه شده توسط دکتر جعفرپور



 مصداقهای رفتار غیراخالقی پژوهشی

8

توصیه میشود که فیزیکدانان ایرانی، اگر با زبان خارجی کامالً آشنا نیستند، 
حتی االمکان از بازنویسی بخش بزرگی از یک مقاله با ادبیات جدید، حتی 

اگر ارجاع نیز داده شود، خودداري کنند. چون این کار به مهارت جدي در زبان 
خارجی نیاز دارد و خطر کپی برداري و شائبۀ سرقت ادبی را افزایش می دهد. 

در این گونه موارد بهتر است، در صورت ضرورت، منت مورد نظر با ادبیات 
اصلی در گیومه قرارگیرد و به آن ارجاع داده شود.

مبتنی بر منشور اخالقی انجمن فیزیک ایران 
ارایه شده توسط دکتر جعفرپور

کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۹
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بـه عـنوان مـثال در حـین مـقالـه نـویـسی بـایـد یـک تـوافـق در تـرتـیب اسـامـی و مجـله مـورد نـظر بـرای ارسـال مـقالـه و یـا دیـگر 
مسائل مورد مناقشه مقاله نویسی بوجود آید.

مـجالت ISI نسـبت بـه مـسالـه تـضاد مـنافـع در مـقالـه نـویـسی بـه گـونـه هـای مـتفاوتـی عـمل مـی کـنند. بـه عـنوان مـثال مـجالت 
بـا ضـریـب تـاثـیر بـاال، از نـوسـیندگـان مـی خـواهـد تـا هـر کـدام شـخصا و جـداگـانـه فـرمـی را تـحت عـنوان کـپی رایـت امـضا 
کــنند. و در صــورت عــدم دریــافــت آن فــرم مــقالــه وارد پــروســه بــررســی و داوری نــمی شــود. الــبته در بــرخــی دیــگر مــجالت 

صرفا امضای نویسنده مسوول به نیابت از دیگر نویسندگان کفایت می کند.

از یـک جـنبه دیـگر تـضاد مـنافـع در مـقالـه نـویـسی زمـانـی اتـفاق مـی افـتد کـه یـک ارتـباط مـالـی مـیان هـر یـک از نـویـسندگـان 
مـقالـه و مـاده ای کـه در مـورد آن تـحقیق کـرده انـد وجـود داشـته بـاشـد. ایـن ارتـباط مـمکن اسـت شـامـل تـامـین مسـتقیم و یـا 
غـــیر مســـتقیم بـــودجـــه تـــحقیق از طـــرف تـــولـــید و یـــا تـــامـــین کـــننده مـــاده بـــاشـــد. بـــه طـــریـــق مـــتناظـــر شـــما یـــا یـــکی دیـــگر از 
نـویـسندگـان مـقالـه مـمکن اسـت عـالقـه مـالـی یـا تـجاری بـه تـولـید کـننده یـا تـوزیـع کـننده مـحصول داشـته بـاشـید. و در ایـن 
صـــورت مـــمکن اســـت کـــه شـــما یـــک گـــزارش شـــفاف و اصـــولـــی از تـــمامـــی زوایـــای مـــسالـــه انـــجام نـــدهـــید و در حـــین مـــقالـــه 

نویسی صرفا گرینشی عمل کنید.

شـما متعهـد هسـتید کـه هـر گـونـه تـعارض عـالیـق را در نـامـه ای کـه هـمراه بـا مـقالـه خـود بـه سـردبـیر مجـله مـورد نـظر ازسـال 
می کنید، بیان کنید. همچنین باید هر تعارض عالیق ممکن را در انتهای بخش قدردانی و تشکر یادآور شوید.

https://sharifhamyar.ir

تعارض منافع
Conflict of interests 
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معیارهای نویسنده بودن مقاله

 نویسندگان یک مقاله علمی کدامند؟

 Authorship) برای نویسندگی یک مقاله چهار معیار را مطرح می کند ( ICMJE# ) کمیته ی بین املللی ادیتورهای مجالت پزشکی
criteria) و شخصی که هر چهار معیار را داشته باشد می تواند به عنوان یک Author  یا نویسنده قرار بگیرد. این معیار ها عبارت 

اند از:

۱)  مشارکت قابل توجه (substantial contribution) در طراحی مطالعه (Concept & Design) یا جمع آوری داده ها و یا آنالیز 
و تفسیر آن ها (پس معیار اول شامل سه بخش می باشد که مشارکت در هر کدام از این سه بخش برای کسب معیار اول کافی است)

۲) نوشنت نسخه ی اول مقاله و یا اصالح آن به صورت قابل توجه و تاثیر گذار از نظر علمی

۳) تایید نسخه ی نهایی مقاله (تمام منت مقاله باید خوانده شود و کل پروژه مورد تایید نویسنده باشد )

۴) توافقی که طی آن هر گونه سوال در مورد یکپارچگی و دقت پروژه قبال بررسی و حل شده باشد. و هر نویسنده ای نقش بقیه را در 
این پروژه بداند 

نکته : در مورد نویسنده اول قانون خاص و ویژه ای وجود ندارد. ولی معموال فردی نویسنده اول قرار می گیرد که بیشترین درگیری 
فیزیکی (جمع آوری داده ها و نوشنت نسخه اول مقاله و ...) در پروژه را داشته باشد (مثل دانشجو) و همین طور استاد راهنما نیز 

معموال به عنوان اسم آخر قرار می گیرد. به صورت کلی در یک مقاله انگلیسی زبان، هر چه از سمت چپ به راست در لیست نویسندگان 
حرکت کنیم از درگیری فیزیکی فرد در پروژه کمتر شده و مرتبه ی علمی فرد بیشتر می شود. 
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۱) صداقت و تعهد سرلوحه انجام یک فعالیت پژوهشی است 
۲) بی اطالعی از مصداقهای رفتارهای غیراخالقی پژوهشی دلیل بر رفع اتهام 

نیست لذا هر محققی قبل از انجام هر پژوهشی باید مناسبات آنها را 

فرابگیرد. در این خصوص اساتید وظیفه مهمی دارند.

۳) مقاله منتشر شده برای همیشه به عنوان دستاورد هر شخص به حساب 
می اید و هر لحظه می تواند موید صحت و یا سقم دستاورد پژوهشی ان 

شخص به حساب آید بنابراین باید دقت نظر و وسواس ویژه ای برای بررسی 
صحت و دقت آن بکار بست.
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