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  تعاليباسمه
  

 پژوهشي فاتتخلّ مصاديقاز  ايگزيده
  

فـات  مصـاديق تخلّ از تـر  جـامع  يفهرسـت تر بوده است. بـراي اطـالع از   سعي بر بيان موارد مهم در تدوين اين ليستتوضيح: 
  نمايد:توجه خوانندگان گرامي را به دو منبع ذيل جلب مي، تكميليتوضيحات  هشي ووپژ
  .١٣٩٠اخالق پژوهش، تدوين مركز اخالق پژوهش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سال  كتابچه منشور و موازين -
- وزيـر محتـرم علـوم،     ٢٥/١٢/١٣٩٣/و مـورخ  ٢٤٥٦٠٢نحوه بررسي تخلفات پژوهشي (ابالغيه شـماره  دستورالعمل  پيوست

  تحقيقات و فناوري).
  

 پژوهشي رفتارهايسوء )الف
  .ارتقا و ترفيع و اداري و علمي امتيازات كسب براي خود علمي كارهاي شگزار ارائه در صداقت مراعات عدم -
 هـاي يافتـه  و پژوهشـگر  علمـي  وردهايادست ينب مرز نبودن شفاف و روشن با پژوهش گزارش تدوين در دقت عدم و ابهام -

 .ديگران كار از شده هتگرف
 

 ب) عدم تعهد و مسئوليت نسبت به ذينفعان
 مؤلـف  حـذف  و ندارنـد  پـژوهش  در نقشـي  هـيچ  كـه  افرادي يا فرد و واقعي هويت فاقد افراد به شپژوه غيرواقعي انتصاب -

 .نويسندگان فهرست از )اندداشته پژوهش علمي هايجنبه در سزاييبه نقش كه افرادي يا فردحقيقي (
 مشـاركت  آن نظيـر  وهـا  داده آوريجمع پژوهش، انجام در كه كساني كليه نام بايد مشاركتي، نوشتاري كارهاي تمامي در *

 هـاي داده از اسـتفاده  بـه  مجاز ينمؤلف ساير ،همكار(ان) آن رضايت عدم صورت در .شود ذكر مؤلف عنوان به اندداشته علمي
 .باشندنمي آنها

 .آنها يخالقانه مشاركت و پژوهش نگارش در نويسندگان از يك هر سهم اساس بر اسامي درج ترتيب رعايت عدم -
 .آن ارسال محل و مقاله محتواي از آنها قبلي اطالع بدون و همكاران نام ذكر با مقاله ارسال و تهيه -
  
 هاآزمودني حقوق رعايت عدم )ج
  
  هاداده جعل) د
 مـذكور  نتـايج  ياها داده از بخشي يا تمام كه صورتي به علمي محصول يا پژوهش يك نتايج ياها داده انتشار و ثبت ساخت، -

  .باشد غيرواقعي يا نداشته ودوج اصالً
  
  هاداده تحريف ـ)ه
 به پژوهش و مطالعه در استفاده مورد مواد و تجهيزات ها،روش مراحل، ها،داده از بخشي يا كامل عمدي حذف يا دستكاري -

  .باشد متفاوت واقعي هاييافته يا داده با كه صورتي
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 علمي سرقت )و
  اثر. صاحب به مناسب ارجاع و استناد بدون علمي محصوالت يا پژوهشي هايفتهيا از بخشي يا كامل برداري كپي -
 باكت نامه،پايان مقاله، نويسندگان به ارجاع بدون ديگران شده چاپ كتب وها نامهپايان مقاالت، از بخشي يا كامل استفاده -
 .اثر يا
 يـا  "كلمـه  بـه  كلمـه " شـكل  بـه  اصـلي  منبع از بيشتر يا گرافاپار يك استفاده شامل اغلب مستقيم ترجمه يا برداريپيك -
 .باشدمي )پاورقي دونب( "جمله به جمله"
 بـه  اشـاره  عليـرغم ( گونـاگون  منـابع  از "جمله به هجمل" هاپاراگراف نمودن مونتاژ اي "كلمه به كلمه" جمالت نمودن پيك -

 ).پاراگراف با جمله هر انتهاي در آنها مأخذ
 .است بالمانع گيومه داخل صرفاً مرجع ذكر با ديگر منبع از مستقيم بيان :تبصره

  
  علمي ياجاره )ز
 و گيـرد  كـار  بـه  منظـور  ايـن  بـراي  را افرادي بپردازد، پژوهش انجام به خود آنكه جاي به پژوهشگري كه است اين منظور -

 گرفتـه،  صـورت  پژوهش در ياندك تصرف و دخل با كار تحويل از بعد سپس، نكند؛ تالش چندان پژوهشي فعاليت در خودش
 .نمايد منتشر خود نام به را آن
  
 شده انجام پژوهش مسئوليت و معنوي مالكيت حقوق رعايت عدم )ح
 آن مفـاد  از علمـي  فعاليت انهمكار اي و راهنما استاد(ان) كه طوريه ب) التحصيلي فارغ از پس( دانشجو توسط مقاله چاپ -

 .نباشند مطلع
 .آن نويسندگان توسط ،)مقاله در مندرج مطالب صحت( مقاله وايمحت مسئوليت نپذيرفتن -
 .آنها اطالع بدون مقاله اعتبار ارتقاي جهت مقاله در افراد اسم نمودن اضافه -
 و نامـه پايان همكار يا و دانشجو نام درج بدون مشاور يا راهنما استاد توسط دانشجويي نامهپايان از استفاده با مقاالت چاپ -

 .رساله
  
  مجدد انتشار )ط
 را مقالـه  آن دليلـي  هـر  بـه  بگيرد تصميم است، انتشار براي بررسي دست در نشريه يك در كه ايمقاله ينويسنده چنانچه -

 .نمايد اعالم اول ينشريه به كتبي صورت به مقاله، انتشار از را خود انصراف ابتدا بايد نمايد، ارسال ديگري ينشريه براي
  
  شاراتانت همپوشاني )ي
 .رساند چاپ به جديد عنوان با ايمقاله در متن، در تغيير اندكي با را خود پيشين يمقاله هايداده پژوهشگر -
 .ديگر مجله يك در باال شباهت با مقاله يا مقاله كامل چاپ -
  

  پژوهشي آثار فروش و خريد )ك
  
 هويت جعل )ل
 .آنها اجازه دونب ديگرافراد  اسامي يا جعلي اسامي با آثار انتشار -
  .مربوطه امتياز اخذ جهت جعلي پذيرش گواهي تهيه و امضا جعل -


