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 سرمقاله
! علم پژوهش های در حرفه ای رفتار

∗ صال مصلحیان محمد

اه ها، دانش در پژوهش اخالق رعایت فرهنگ گسترش با
در آن ها پیش از بیش رعایت به کشور ران پژوهش خوشبختانه،
(… و گزارش، پایان نامه، رساله، مقاله، (کتاب، پژوهش آثار و اسناد
و پژوهش اخالق مقررات علم هیئت اعضای و آورده اند روی
در خود تکمیل تحصیالت دانشجویان به مداوم به طور را حرفه ای

علم گزارش و سخنران ، مقاله، رساله، آماده سازی و پژوهش حین
م دهند. آموزش

در فکری یت مال و پژوهش اخالق کمیته های دست اندرکاران
قرار نظر مدّ را (COPE) نشر اخالق کمیتۀ بیانیه های که اه ها دانش
به مجموع در را پیش آمده الت مش و تخلفات معدود موارد م دهند،
مقررات رعایت عدم و پژوهش آداب به بی توجه یا ناآگاه دلیل

م کنند: عنوان زیر
ران دی متون از بخش یا تمام از استفاده دقیق، ارجاع بدون . ١
نیست. مجاز جزئ تغییرات با حت خود)، شدۀ چاپ متون (یا
به استناد یا ارجاع بر عالوه نشریه ها، برخ قوانین مطابق . ٢

حام مؤسسۀ ناشر، کتبی موافقت ران، دی داده های یا تصاویر
است. الزم نیز اثر آن نویسندۀ یا و پژوهش

است، پژوهش تیم راهبر موارد اغلب در که مسئول نویسندۀ . ٣

نویسندگان ترتیب و ترکیب چاپ، برای اثر ی ارسال از قبل
سایر به و تعیین مقررات، و رشته عرف چهارچوب در را
که م نماید مراقبت کامال وی م نماید. اعالم نویسندگان
چاپ و بررس برای مجله ی از بیش به همزمان مقاله ی

سازمان وابستگ که م کند دقت به عالوه، نشود. ارسال
(به ویژه تحقیقات موسسۀ یا اه دانش ی به نویسندگان

باشد. گرفته صورت سازمان آن اجازۀ با دانش آموختگان)

پژوهش در عمده سهم که را افرادی همۀ نام مسئول نویسندۀ . ۴
به عنوان آن ها، موافقت صورت در داشته اند، مقاله به منجر
که است این عمده سهم از منظور م کند. درج اثر نویسندۀ
تحقیق، انجام فعالیت: سه در رشته، عرف با متناسب فرد،
حذف باشد. بوده  تأثیرگذار آن محتوای تأیید و اثر، تألیف
نیست. مجاز اثر ارسال از بعد نویسندگان کردن اضافه  و
تحقیق‐تألیف‐تأیید در جزئ سهم که افرادی نام همچنین،
داشته تاثیر مقاله در آن ها نکات یا مشورت یا و داشته اند، اثر آن

گردد. ذکر ر تش و تقدیر قسمت در م تواند است
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