دستورالعمل رعایت اصول اخالقی
در نگارش مقاالت و گزارشهای علمی
اگر چه دزدي علمي هم مثل ساير دزديها در ايران و جهان از سابقه طوالني برخوردار است اما کثرت وقوع آنها در سالهاي اخير و بهويژه در کشور ماا باعا
شده است اعتبار علمي کشور مورد تهاجم واقع گردد و به آثار اصيل دانشمندان ايراني به ديده سوء ظن نگريسته شاود و درسات ياا نادرسات ،زيار رره باين
کنجکاوي قرار گيرد .درست است که انجام طرحهاي پژوهشي و انتشار مقاالت علمي در مجالت علمي داخلي و خارجي از اهميت ويژهاي در پيشرفت علماي
کشور برخوردار است اما بايد توجه داشت که اين پيشرفت ،زماني به تأييد مجامع بين المللي خواهد رسيد که اصول اخالقي و حقوق پديدآورندگان آثار علمي
و يا همکاران مؤثر در ايجاد يک اثر علمي رعايت شده باشد .متأسفانه برخي از پژوهشگران ،بهدليل ناآگاهي (و بعضاً به عماد از نواوص صاوير اراماه مقااالت
علمي ،مرتکب خطاهايي ميشوند که از مصاديق بارز دزدي علمي موسوب ميشود .کشف اين خطاها -که امروزه با استفاده از نرمافزارهاي متعدد بسيار آسان
شده است -باع

سرافکندگي نويسنده (يا نويسندگان  ،مؤسسه علمي ريربط و نهايتاً جامعة علمي کشور ميشود و طبعاً تنبيهاتي را بهدنبال خواهاد داشات

که باع تخريب موقعيت حرفهاي شخص نيز خواهد شد .اگرچه مسئوليت رعايت موارد به عهده استاد راهنماست ولي همه نويسندگان درتخطي از موارد باه
يک ميزان مسئول هستند و از آنجا که اين موارد بيشتر به وسيله داوران صاحب نظر در گروه علمي خاص که مسئول ارزياابي پاژوه هااي علماي هساتند
مشخص مي شود ،بعضاً سبب کاه

اعتبار نويسنده هيأت علمي مقاله در بين همکاران مذکور شده است .اين موضوع تنها به کاه

اعتبار نويسندگان مقالاه

مودود نشده است چنانچه اخيراً قبول مقاله پذيرفته شده در يک نشريه علمي خارجي به علت ارامه آن در ششمين کنگره مهندسي شيمي در کاي  ،معلاق
گرديد .اين روال جديد بسياري از مجالت معتبر است و از طرفي برخي از انجمنهاي علمي با فرد يا افراد خاطي برخورد نموده و ضمن مردود نمودن پژوه
علمي داراي اِشکال ،از پذيرفتن پژوه هاي علمي ايشان در کنفرانسها ياشمارههاي ديگر نشريه جلوگيري کردهاند.
در بسياري موارد ،قوانين ايران هنوز به پيمان نامههاي بين المللي در خصوص حق انتشار (کپي رايت متعهد نيست ولي اين موضوع نبايد سبب تضييع حقوق
ديگران ،سوء استفاده افراد يا پايمال سازي اخالق علمي شود] .[1چه بسا موارد ناديده انگاشته شده در اين خصوص عالوه بر کاه

اعتبار فرد (افراد خاطي،

در نهايت منجر به جريمه هاي نقدي شده است.
لزوم آشنايي با موارد دزدي علمي ،ضرورتي انکارناپذير براي علم در حال توسعه با سرعت شگرف است تا پژوه هاي علمي اصيل و معتبر گساتر

يابناد و

سبب پيشرفت علمي کشور و حتي اعتبار مقالههاي ايران در سطر جهاني شوند.

 -1نمونههای بارز دزدی علمی
موارد دزدي علمي در سه دسته الف -تضييع حقوق از پديدآورندگان آثارعلمي ،ب -تضييع حقوق همکاران مؤثر در ايجاد يک اثر علمي و پ -سوء استفاده از
آثار علمي ارامه شده قبلي خودشخص به شرح زير تقسيم بندي ميشوند:
 -1-1تضييع حقوق از پدیدآورندگان آثارعلمی
بعضي از نمونههاي اين تضييع حقوق در زير آورده شده است:
 پژوه

علمي ديگري را به طور کامل يا با تغييرات اندك به نام خود ارامه کردن

 ارامه کلمه به کلمه مطلب يا مطالبي از يک مرجع در يک پژوه
 ارامه قسمتي از مطالب يک پژوه

علمي ]4و2و[1

علمي با ارجاع و يا قسمتهايي از آن بدون ارجاع

 استفاده از ايدهها و جملههاي منابع مختلف در يک پژوه
 ارامه جمله اي از يک منبع با نگار

]3و[2

]3و[2

علمي بدون ارجاع مشخص به آن منابع]3و[2

متفاوت با حفظ مفهوم اصلي ،بدون ارامه منبع مورد

استفاده]3و[2

 تغيير در ظاهر ،ساختار و جمله هاي کليدي و تلفيق آنها با حفظ موتواي اصلي پژوه
ارامهدهندص پژوه

علمي به نواوي کاه تلقاي شاود کاه اياده مرباو باه

علمي است ]3و [2بدون رکر مرجع يا حتي با رکر مرجع

 تغيير در ظاهر ،ساختار و جمله هاي کليدي چند اثر مختلف و تلفيق آنها با استفاده از منابع مختلف و تغيير بعضي از جملهها و وصل کردن آنهاا
به هم به نووي که تلقي شود که ايده مربو به ارامهدهنده پژوه

علمي است]3و ، [2بدون رکر مرجع يا حتي با رکر مرجع

 بيان مطلب يا مطالبي از يک مرجع با جمله بندي جديد به نووي که با مفهوم مرجع اصلي متفاوت باشد].[2
 استفاده از شکلها ،جدولها ،نقشهها  ،دادههاي آزمايشگاهي ،نتايج ،دستور العمل دستگاهها يا بانکهاي اطالعاتي منتشر شده بدون کسب اجازه
از سازمان منتشرکنندص پژوه

علمي مذکور ] [1حتي با ارامه مرجع

 استفاده از نرمافزارهاي 1طراحي فرايند قفل شکسته و بدون ليسانس براي شبيه سازي يا مدلسازي
 ارامه مقالة چاپ شده يا بخشي از آن به زبان ديگر براي نشريه يا هماي  2علمي ديگر
 ارجاع ندادن به منابع مورد استفاده در يک پژوه

علمي از قبيل اينترنت ،کتاب ،جزوه درسي يا سخنراني با داشتن حق انتشار يا بدون آن

][2

 ارامه ندادن آدرس دقيق وبگاه (سايت اينترنتي و زمان بهره برداري از آن در صورت استفاده از يک منبع اينترنتي
 -2-1تضييع حقوق همکاران مؤثر در ایجاد یک اثر علمی
بعضي از نمونههاي اين تضييع حقوق در زير آورده شده است:
 نام نبردن از استاد راهنما ،استاد مشاور ،دانشجو يا افرادي که در بوجود آمدن اثر ،سهم علمي داشته اند.
 استفاده انوصاري هر يک از پديد آورندگان اثر از مطالب ،ايدهها و نتايج مشترك منتشر شده در يک اثر علمي
 ارامه مقاله چاپ شده مشترك با همکاران يا بخشي از آن به زبان ديگر براي نشريه يا هماي
 ارامه يک مقاله در يک نشريه يا هماي

علمي با نام کساني که در آماده سازي يک پژوه

علمي ديگر
علمي مؤثر بوده اند بدون هماهنگي با آنها

 -3-1سوء استفاده از آثار علمی ارائه شده قبلی خودشخص
بعضي از نمونههاي اين سوء استفاده در زير آورده شده است:
 ارسال مقاله چاپ شده در يک نشريه براي ارامه در يک کنفرانس يا هماي
 ارامه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت يک هماي

علمي براي چاپ مجدد در يک نشريه مگر با طرح سابقه چاپ قبلي و اخذ مجوز از نشريه

 ارسال همزمان يک مقاله براي دو يا چند نشريه يا هماي
 ارسال مقاله ارامه شده در يک هماي

علمي

علمي

علمي براي ارامه مجدد در هماي

علمي ديگر

 ارامه مقاله چاپ شده (يا حتي بخشي از آن به زبان ديگر براي نشريه يا هماي

علمي ديگر

 استفاده نويسنده از جملهها (به صورت کلمه به کلمه  ،رو ها ،جدولها ،نمودارها و نتايج منتشر شده خود در يک مقاله ديگر

 -2نکات مهم اخالقی در خصوص پژوهشهای علمی:
در کنار پرهيز از مواردي که دزدي علمي به شمار ميآيند ،رعايت نکتههاي اخالقي در ارامه پژوه هاي علمي گامي اصولي براي رعايات اخاالق
حرفه اي است .رعايت اين نکات داراي مزايايي از قبيل ارامه اطالعات دقيق در خصوص پژوه
حمايت از يک اثر علمي ،افزاي

علمي صورت گرفته ،ايجاد انگيزه براي مشاوره ياا

حس اعتماد در بين همکاران علمي و ايجاد اشتياق در به عهده گرفتن انجام پژوه

علماي اسات .ايان نکاات

شامل موارد زير است:
 شخصي که کار عمده را انجام داده است به عنوان نويسنده نخست نام برده شود].[5
 -1منظور نرم افزارهاي شبيهسازي که در ايران داراي ليسانس هستند.
 -2منظور از هماي  ،تمام گردهماييهاي علمي از جمله کنفرانس ،کنگره ،سمپوزيوم ،سمينار ،فروم ،همسگالي ،همانديشي و  ...است.

 تمام افرادي که در بوجود آمدن اثر ،سهم علميداشته اند ،نام برده شوند].[5
 از افراد يا مؤسساتي که در بوجود آمدن اثر سهم داشته اند ،قدرداني شود].[5
 از افرادي که در توليد اثر سهم نداشته اند ،نام برده نشود].[5
 پديدآورندگان اثر از مطالب ،ايدهها و نتايج مشترك منتشر نشده در يک اثر علمي به صورت انوصاري استفاده نکنند.
 داوري که جهت بررسي و ارزشيابي يک مقاله يا پژوه

علمي انتخاب ميشود نبايد از ايدهها ،جدولها و اطالعات مندرج در مقالاه ياا توقياق علماي ساوء

استفاده کند .در بعضي موارد ايده ها و پيشنهادات پژوهشي که از طرف صاحب ايده به سازمان و مراکز پژوهشي متقاضي باراي تخصايص اعتباار ماالي ارساال
ميگردد ،به داليل مختلف مردود اعالم ميشود و يا بيجواب مي ماند اما پس از مدتي همان ايده و طارح در قالاب ياک پاروژص پژوهشاي ماورد اساتفاده قارار
ميگيرد و به شخص يا سازمان مورد نظر واگذار ميشود.
 حامي مالي در زمان ومکان ارامه پژوه
 دستاوردهاي يک پژوه
 نتايج پژوه

علمي يا تغيير و حذف مطالب دخالتي نداشته باشد]6و.[2

علمي در قالب مقالههاي متعدد ،به نووي که هريک مطلب تازهاي نداشته باشند ،ارامه نشوند].[5

علمي بدون تغيير يا حذف قسمتي از پژوه

علمي ارامه شوند].[5

 از عناوين غيرواقعي براي نويسندگان اثر استفاده نشود.

 -3تنبيهات مصوب انجمن مهندسی شيمی ایران برای نمونههای یقين یافتة دزدی علمی
چنانچه فردي از موارد فوق تخطي نمايد و توسط انجمن مهندسي شيمي ايران دزدي علمي فرد آشکار شود ،از پذيرفتن مقاله از نويسندگان آن اثر در تماامي
مجلهها و هماي هاي انجمن ممانعت ميشود و چنانچه مقاله ارسالي با نشاني دانشگاه باشد ،موارد به معاونت پژوهشي دانشگاه نياز اطاالع داده خواهاد شاد.
چنانچه مقاله از مراکز صنعتي ارسال شده باشد ،ضمن اعمال تنبيه رکر شده ،موارد به اطالع باالترين مقام رسامي شارکت رساانده مايشاود .توضاير اينکاه،
تشخيص تخطي از موارد فوق به عهدص هيأت توريريه نشريات انجمن است که پس از اعالم موارد تخطي به نويسنده ،دريافت پاسخ وي و با اساتفاده از داوري-
هاي تخصصي ،به جمع بندي نهامي خواهند رسيد.
 3-1تبصره :چنانچه نويسنده يک اثر علمي از جملههاي منتش ر شده خود در يک اثر علمي ديگر استفاده نمايد ،براي مرتبه اول به وي تذکر کتبي داده ماي-
شود و در صورت تکرار ،مجازات رکر شده در بخ

تنبيه به کار برده خواهد شد.

-4پيشنهادات
براي بهبود سطر علمي مقالهها يا جلوگيري از دزدي علمي ،توجه به نکات زير مي تواند راهگشا باشد:
الف -پايبندي بر امانت و درستکاري به عنوان اصول اخالقي
ب -توجه به هدف اصلي ارامه پژوه

علمي که همانا در اختيار گذاشتن نتيجه واقعي پژوهشات براي اعتالي علم و يا مروري صوير بر پژوهشات صاورت

گرفته براي جمع بندي يافته هاي پژوهشي در يک زمينه علمي مشخص و آگاهي از رو هاي گوناگون و بعضاً جديد در زمينة پژوه
پ -پرهيز از عجله و سهل انگاري در ارامه پژوه

علمي است.

علمي به هر منظوري به ويژه براي ارتقاي علمي ،شغلي يا ارسال مقاله براي همايشي خاص

ت -تخصيص امتياز باالتر براي مقاالتي که در چندين پژوه

علمي به عنوان مرجع استفاده شدهاند .بهخصوص مقاالتي کاه توساط ديگاران و ناه خاود

نويسندگان بهعنوان مرجع مورد استفاده قرار گيرند.
ث -کم نکردن امتياز مقاالتي که تعداد نويسندگان زيادي دارند در صورتي که کار در سطر ملي يا با تخصص هاي مختلف انجام شده باشد.
ج -آشنايي دانشجويان با رو
چ -کنترل پژوه

پژوه

و ارامه پژوه

علمي از دوره کارشناسي

علمي دانشجو و مرجعهاي ارامه شده توسط استاد راهنما

ح -درخواست دبيرخانه نشريه ،هماي

يا دفتر دانشکده و گروه براي تکميل فرم تعهدنامه پژوه

خ -تدوين قوانيني جامع و منصفانه براي برخورد با موارد دزدي علمي

علمي قبل از ارامه آن با آگاهي دادن از مواردتخطي

د -در صورت مشخص شدن اشتباه علمي آگاهانه يا ناآگاهانه توسط هريک از نويسندگان و يا شخص ديگر قبل از انتشار پژوه

علمي ،بايساتي

تمامي نويسندگان ،در جريان قرار گيرند و از انتشار مطلب در هر مرحلهاي از بررسي جلوگيري شود ]6و.[2
ر -در صورت مشخص شدن اشتباه علمي پس از انتشار پژوه

علمي ،بايد به همة نويسندگان و مسئولين هماي

يا نشريه اطالع داده شاود .در

اشتباههاي کوچک ،اصالحيه موارد ارسال و درج شود ودر اشتباههاي بزرگ ،مقاله از فهرست مقاالت ارامه شده حاذف گاردد]6و. [2همچناين در
مورد اشتباه علمي پايان نامهها پس از دفاع ،الزم است قوانين مدوني در خصوص دانشجو يا دانشجويان خاطي و استاد يا استادان مربوطه تنظايم
شود].[1
ر -تعريف چارچوبهاي قانوني و نظارت براي مکانهاي

ارامه خدمات کامپيوتري تايپ يا چاپ][1

مراجع
] [1خشنودي مومد" ،با دزدي علمي چه بايد کرد؟" ،نشريه مهندسي شيمي ايران ،سال ششم ،شماره  ،22ص. 1336( ،2
] [2کريميان اقبال مصطفي ،کارگاه" درستکاري علمي" ،فايل پاور پوينت ،دانشگاه تربيت مدرس. 1333( ،
[3] www.Plagiarism.org
[4] www.aotf.org/Portals/0/documents/Resources.../ publica-tions.ppt, American Medical Association, (1998).

] [5شايگان جالل ،سخنراني "سرقت علمي" ،فايل پاور پوينت ،هفتمين کنگره بين المللي مهندسي شيمي. 1321( ،
[6] www.aotf.org/Portals/0/documents/Resources.../research_ misconduct.ppt

