
    اصفهان صنعتی دانشگاه خاك و آب همجل انتشاراتی اخالق نامهآیین

هاي مربوط به انجام فعالیتهاي علمی پژوهشی و اي است که برخی حدود اخالقی و مسئولیتاین آئین نامه، منشور یا تعهدنامه
آگاهانه  کند تا از بروز تخلفات پژوهشی آگاهانه یا ناشود، را ترسیم میمیچاپ آن در مجالت که از این به بعد مجله گفته 

   توسط نویسندگان مقاالت پیشگیري نماید. 

عاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و مصوب م "موازین اخالق پژوهش منشور و"این آئین نامه بر گرفته از 
فناوري ایران، موازین انتشاراتی 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
هاي مرتبط در زمینه داوران، هیئت تحریریه و سردبیر مجله موظف هستند تمام اصول اخالق پژوهشی و مسئولیت نویسندگان،

چاپ را دانسته و به آن متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوري مقاله توسط داوران و تصمیم گیري در مورد قبول 
باشد و در صورت احراز عدم پایبندي هر میزله دانستن و تبعیت از این حقوق یا رد مقاله توسط هیئت تحریریه و سردبیر به من

داند. منشور وموازین اخالق پژوهش میها، مجله هرگونه اقدام قانونی را حق خود یک از این افراد به این اصول و مسئولیت
یسندگان و دست اندرکاران داوري و مصوب معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بایستی راهنماي نو

     مجله باشد. انتشار

  )’responsibilities Authors( نویسندگان تعهدات و وظایف .2
 .مقاالت ارسالی باید در زمینه تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد  
 مقاالت ارائه شده بایستی پژوهش اصیل )research Original( از استفاده گونه هر و بوده مقاله کننده ارائه نویسندگان 

حیح و داده ها به صورت ص گرفته انجام عینی و دقت با باید پژوهش. شود آورده مقاله در منبع ذکر با افراد سایر تحقیقات
  گزارش شده باشد.

  نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتواي مسئولیت صحت و دقت محتواي مقاالت بر عهده نویسندگان است و
  مقاالت اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.

  رفتار غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشی"نویسندگان موظف به احتراز از )misconduct publication and Research(" 
  شد هستند.توضیح داده خواهد  3به شرحی که در بخش 

  ارسال مجدد"نویسندگان حق )submission Duplicate( " آن از بخشی یا مقاله دیگر، عبارت به. ندارند را مقاله یک 
  دیگري در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوري و چاپ باشد. ید در هیچ مجلهنبا

  همپوشان انتشار"نویسندگان مجاز به )publication Overlapping(" ها نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده
  اي به عنوان جدید است.هاي مقاالت پیشین خود با کمی تغییر در مقالهو یافته



 نویسندگان موظفند در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را با ارجاع دهی)Citation( نیاز صورت در و دقیق 
 مورد دیگري پژوهشگر هاينوشته عین که هنگامی. نمایند استفاده نیاز مورد منابع از صریح، و کتبی اجازه کسب از پس

  )، استفاده شود." "ها و عالئم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه (شرو از باید گیرد،می قرار استفاده
  تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران بایست نسبت به وجود نام و اطالعات مینویسنده مسئول مقاله

  مولف افتخاري"درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر بایستی از اضافه کردن 
)authorship Gift( " واقعی مولف" حذف و )authorship Ghost( " شود خودداري.  

  اینکه همه نویسندگان مقاله، آنرا مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به نویسنده مسئول مقاله موظف است از
  اند، اطمینان حاصل کند.توافق رسیده

 هاي مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبانارسال مقاله به منزله آن است که نویسندگان رضایت کلیه پشتیبان
  معرفی نموده اند. هاي مالی یا مکانی مقاله را

 دقتی در مقاله خود شود مجله را در جریان آن قرار داده، نویسندگان موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی
  نسبت به اصالح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند.

  اطالعات خام مورد استفاده در تهیه ها و رود حداقل تا یکسال پس از چاپ مقاله در مجله، نمونهمیاز نویسندگان انتظار
  مقاله را جهت پاسخ گویی به انتقادات و سواالت احتمالی خوانندگان مجله حفظ کنند.

 شود، بایستی به صورت شفاف در مقاله ذکر میها و یا محیط زیست هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق، متوجه انسان
  شده باشد.

 هاي تخصصی مربوطه، با مجله همکاري نمایند.ود در داوري مقاالت محققان دیگر در زمینهراز نویسندگان مقاالت انتظار می     

  پژوهشی و انتشاراتی غیراخالقی رفتار .3
 اطمینان ذیلاگر در هر یک از مراحل ارسال، داوري، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجالت یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد 

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

 هاجعل داده )Fabrication( : هاي ساختگی به عنوان ها یا نتیجهاقعی و ارائه دادهو غیر مطالب گزارش از است عبارت
آنچه روي نداده است یا جابجایی نتایج مطالعات هاي شخصی. ثبت غیرواقعی نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته

  .هایی از این تخلف استمختلف مثال
 هاتحریف داده )Falsification( عبارت است از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوي که جزئیات اجراي پژوهش یا فرایند :

نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات یی حذف یا تغییر یابد، یا برخی هادستکاري شود، یا داده هاجمع اوري داده
اص دنبال گردد یا نتایج ارائه شده مورد خ اهداف راستاي در پژوهش نتایج تا )quotes Juicy( بزرگتر بزرگنمایی شود

  تردید قرار نگیرد.
 سرقت علمی Plagiarism)(  : ها،اندیشه بیان در برداري کپی دیگر، نویسندگان عبارات و افکار نزدیک اقتباس شامل 

وان یک پژوهش عن به آن معرفی یا مناسب، ارجاع بدون دیگران نتایج و هاایده انتساب یا نوشتار در ساختاري يهاشباهت
  اصیل علمی است.

  ،اجاره علمی: منظور آن است که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگري را براي انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش
  تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.دخل و  با



  انتساب غیر واقعی: منظور انتساب غیر واقعی نویسنده (نویسندگان) به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که
  اند.نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته

  مولف واقعی" یا حذف "مولف افتخاري"ارسال مجدد یک مقاله، انتشار همپوشان، اضافه کردن"     

  )’responsibility Reviewers( داوران وظایف .4
  داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقاالت، به سردبیر و اعضاي هیئت تحریریه مجله یاري رسانده، و از طریق دفتر

  کنند.میمجله به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقاالت نویسندگان کمک 
 بایست بعد از بررسی خالصه مقاله، بالفاصله سردبیر نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم داور انتخابی می

پذیرش داوري (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید. همچنین در صورت عدم 
  اور جایگزین یاري کند.رود داور سردبیر نشریه را در انتخاب دمیپذیرش داوري، انتظار 

 ه با حوزة تخصصیک مقاالتی نباید داور. باشد متخصص و صاحبنظر مقاله موضوعی حوزة در ایدباي داور به لحاظ حرفه 
وي فاصله دارد را بپذیرد. همچنین شایسته است داور از پذیرش داوري مقاالتی که با موضوعات آنها اختالف نظر اصولی 

  اي انجام دهد، اجتناب کند.نتوانددر مورد آنها بررسی منصفانهدارد و ممکن است 
 هاي خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده داور نباید مقاالتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت

  شود را براي داوري قبول کند.می
 ن مشارکت داشته است، را قبول نماید.داور نباید داوري مقاالتی که در انجام، تجزیه و تحلیل یا نوشتن آ  
  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، 
  باشد.ر ضمایم مقاله نیز جزو وظائف داور میتصاویر و دیگ

 اي، شخصی، صنفی، داوري مقاالت بایستی بر اساس مستندات علمی و استدالل کافی انجام شده و از اعمال نظر سلیقه
  نژادي، مذهبی و غیره در داوري مقاالت خودداري گردد.

 ه را به صورتی سازنده، صریح و آموزشی و همراه با رود ارزیابی خود در مورد نقاط قوت و ضعف مقالاز داور انتظار می
تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهادهایی جهت اصالح مقاله، به سردبیر مجله و نویسنده (نویسندگان) ارائه 

  کند.
 اي و رعایترود داور مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، عالقه مند، و پایبند به اخالق حرفه انتظار می 

حقوق دیگران باشند. استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوري و شتابزدگی، به همراه 
  بیانی واضح براي سردبیر درباب میزان تناسب مقاله براي چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

 لحاظ اصولی بدون عیب و واضح نوشته شده است، از باز نویسی و اصالح آن  رود در صورتیکه مقاله ازاز داوران انتظار می
هاي شخصی خود اجتناب کنند. داوران باید به خاطر داشته باشند که مجله به تخصص علمی آنها بر اساس سلیقه و اولویت

  احتیاج دارد نه خدمات ویراستاري ایشان.
 هایی که در مقاله استفاده شده به کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول داور موظف به اطمینان از ارجاع دهی کامل مقاله

رود تحقیقات چاپ شده مرتبط که در مقاله به آنها ارجاع داده نشده است را به باشد. همچنین از داور انتظار میاست می
  نویسندگان یادآوري کند.



 ده و از دراختیار دیگران قراردادن و بحث دربارة جزئیات آن داور باید کلیه اطالعات موجود در مقاالت را محرمانه تلقی نمو
  با دیگران احتراز نماید.

 ي خود یادیگران یا براي انتقاد یا هاها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه پژوهشداور حق ندارد قبل از انتشار مقاله، از داده
ه انتشار مقاله، داور مجاز به انتشار جزئیاتی فراتر از انچه توسط مجلبی اعتبار سازي نویسندگان استفاده کند. همچنین پس از 

  باشد.چاپ شده است نمی
  داور حق ندارد بجز با مجوز سردبیر مجله، داوري یک مقاله رابه فرد دیگري از جمله همکاران هیات علمی یا دانشجویان

نموده باید در گزارش داوري به سردبیر ذکر و در تحصیالت تکمیلی خود بسپارد. نام هر کسی که در داوري مقاله کمک 
  مدارك مجله ثبت گردد.

  داور اجازه تماس مستقیم با نویسندگان در رابطه با مقاالت در حال داوري را ندارد. هرگونه تماس با نویسندگان مقاالت
  فقط از طریق دفتر مجله انجام خواهد گرفت.

 جلهم سردبیر بهبوطه، مر مستندات ارسال و "پژوهشی و انتشاراتی غیراخالقی رفتار"رود در گزارش از داوران انتظار می 
     .دهند خرج به اهتمام و جدیت

  پژوهشی و انتشاراتی غیراخالقی رفتار با برخورد مراحل .5
 دریافت مکتوب اتهام از سوي یک سازمان یا شخصیت حقیقی به وسیلۀ دفتر مجله  
  اتهام اولیه بررسی و دانشگاه نشر مرکز نماینده حضور با مجله تحریریه هیئت جلسهتشکیل  
 اتهام نبودن یا بودن وارد بر مبنی صورتجلسه تهیۀ جمع آوري اسناد و ارزیابی آنها در صورت لزوم و  
 ارسال اتهام به نویسندگان مورد اتهام و درخواست پاسخ در مدت زمان مشخص شده  
 بررسی جواب متهمین در جلسه هیئت تحریریه مجله با حضور نماینده مرکز نشر دانشگاه و تصمیم گیري نهایی  
  شود داده تشخیص اردوارسال تصمیم به شاکی و متهم به همراه پیشنهادهاي تنبیهی در صورتی که اتهام  
 اطالع رسانی به باالترین مقام پژوهشی سازمان محل فعالیت متخلفین     
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