
 ابالغ موازين و اصول اخالق در پژوهش علوم پزشكي

 سالم عليكم

احتراماً، با عنايت بر لزوم پايبندي به اخالق در پژوهش هاي علوم پزشكي، اين معاونت الزم مي داند تا مصاديق تخلف پژوهشي را 

جهت يادآوري اعالم نمايد، بديهي است كه توجه پژوهشگران به كليه موارد ذكر شده در كليه مراحل انجام پژوهش )پيش از 

( الزامي بوده و در صورت محرز شدن مصاديق تخلفات پژوهشي در كميته اخالق در پژوهش شروع، حين انجام و پس از پژوهش

دانشگاه هر گونه مسئوليت و عواقب بعدي آن با فرد يا افراد بوده و منجر به لغو كليه امتيازات كسب شده و بازپرداخت تمام 

وهشي بخصوص در مقاالت منتشر شده در مجالت همچنين، در راستاي پيشگيري از بروز تخلفات پژ تشويقي ها خواهد شد. 

داخلي و بين المللي، بايد كليه مقاالت محققين دانشگاه )به استثناي مقاالت مروري و متاآناليز ( منتج از طرح هاي تحقيقاتي 

مواردي كه  مصوب شوراهاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان يا ساير دانشگاههاي معتبر داخل و خارج از كشور باشند. در

فردي بدون انجام طرح تحقيقاتي اقدام به چاپ مقاله حاصل از كارهاي خود در آزمايشگاه يا بالين مي كند ) به استثناي مقاالت 

مروري و متااناليز( حتماً قبل چاپ مقاله بايد محتواي مقاله اي را كه مي خواهد بچاپ برساند با ذكر دقيق منشا داده ها به اطالع 

وهشي دانشگاه/دانشكده/مركز تحقيقاتي/ بيمارستان يا كميته تحقيقات رسانيده باشد و مصوبه الزم را كسب كرده باشد شوراي پژ

فقط به  7102در غير اينصورت اين دانشگاه هيچ تعهدي در قبال دادن هر گونه امتياز يا تشويقي نخواهد داشت. از ابتداي سال 

و  ISI WOS  ،PubMedدر نامه فوق باشند و همچنين در يكي از نمايه هاي مقاالتي كه داراي تمام شرايط ذكر شده 

Scopus  به استثناي مجالت ايراني نمايه شده در اسكوپوس كه به تمامي  7و 0) مقاالت با كيفيت موجود در فقط كوارتر هاي

االت ارائه شده از نظر تمام شرايط ذكر آنها پاداش تعلق خواهد گرفت( تشويقي تعلق مي گيرد و قبل دادن تشويقي يا امتياز، مق

شده مورد بررسي كارشناسانه قرار گرفته و دانشگاه در برابر ساير موارد هيچ گونه تعهدي نداشته و در صورت بروز هر گونه مشكل 

دانشگاه لحاظ مسئوليت با نويسندگان مقاله مي باشد. شوراهاي پژوهشي مربوطه در اين موارد بايد نهايت همكاري را با محققين 

نمايند و از ايجاد تاخير در پاسخدهي به محققين به هر شكلي يا ايجاد سد هاي غيرعلمي براي كار آنها پرهيز نمايند. از تمام 

روساي محترم دانشكده و مراكز تحقيقاتي و بيمارستان ها خواهشمند است اين نامه را به تك تك اعضاي محترم هيات علمي، 

ارسال نموده و اطالع رساني عمومي در اينخصوص به نحو شايسته انجام و گزارش آن به اين معاونت ارسال دانشجويان و پرسنل 

 گردد. در پايان مصاديق تخلفات پژوهشي به شرح زير اعالم مي گردد.



 وجود نداشته است.جعل شامل ساخت، ثبت و انتشار داده يا نتايج يك تحقيق به صورتي كه داده يا نتايج مذكور اصال        (0

تحريف شامل تغيير يا حذف عمدي داده ها، مراحل و روش مطالعه، تجهيزات و مواد مورد استفاده در مطالعه و يافته هاي        (7

 هاي واقعي متفاوت باشد. تحقيق به صورتي كه با داده يا يافته

يا بخشي از نوشته، مقاله و يا پروپوزال يك فرد ديگر   لسرقت ادبي نوشته و يا اعتبار شخص ديگر شامل كپي كردن كام       (3

 بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب آن. 

ساير تخلفات استنادي شامل استناد نادرست، افراط در خود استنادي، استناد ناقص، مرجع دست دوم )استفاده از        (4

ي در استناد، استناد مكرر، نقل قول مستتر، پنهان كاري در استنادهاي آثار ديگران بدون مراجعه به اصل منبع(، سوء گير

 استناد، حذف برخي از منابع و ...

در يك نوشته   نويسنده شبح يا پنهان، شامل حذف نام فرد يا افراد حائز شرايط نويسندگي از فهرست اسامي نويسندگان       (5

 بدون ذكر مشخصات مشاركت كنندگان در نوشته و يا مقاله.علمي در هنگام انتشار و يا انجام و انتشار نتايج ديگران 

سرقت علمي از خود )انتشار تكراري( كه به معني اين است كه فرد اثر منتشر شده خود را در قالبي جديد با عنواني جديد        (6

 بدون داشتن حرفي نو و همچنين بدون استناد به اثر قبلي منتشر سازد. 

 اولويت درج نام نويسندگان بر اساس نقش آن ها در توليد اثربي توجهي به        (2

اطالعات مربوط به بودجه، افراد و يا موسسات حمايت كننده و   عدم اظهار  عدم اظهار يا اظهار كذب تعارض منافع شامل       (8

  مرتبط با پژوهش و يا اظهارات غير واقعي در اين ارتباط. 

شرايط نويسندگي ندارند )نويسنده اهدايي يا افتخاري( در اسامي نويسندگان مقاله )تمامي نويسندگان ثبت نام افرادي كه        (9

يك مقاله مي بايست شرايط زير را احراز نمايند و تمام افرادي كه داراي اين شرايط باشند مي بايست جزء نويسندگان مقاله 

 باشند:

اجرا، تحليل، تفسير يا ارزيابي داده ها نقش قابل توجهي را ايفا كرده تحقيقات: فرد مي بايد در بخش هاي ايده، طراحي، 

 باشد

  شركت در تهيه پيش نويس، بازخواني و ويرايش متن مقاله تاليف:

  تاييد پيش نويس تهيه شده به منظور ارسال براي انتشار تاييد :



ها يا نظارت عمومي يك گروه تحقيقاتي دليلي براي )الزم به ذكر است كه جايگاه مديريتي، سرمايه گذاري، جمع آوري داده 

كسب عنوان نويسنده نيست. از افرادي كه شرايط نويسندگي را ندارند اما استحقاق تشكر را دارند بايد با ذكر نام در قسمت 

 تقدير و تشكر قدرداني نمود.(

 تغيير )دستكاري( نام نويسندگان مقاله در طول فرايند انتشار مقاله   (01

دستكاري در فرايند داوري و ارزيابي علمي مقاله )هر گونه تخلف در فرايند پيشنهاد دادن داوران و ارزيابي كنندگان مقاله    (00

 در مراحل ارسال مقاله(

عدم كسب مجوز از شوراهاي پژوهشي دانشكده، بيمارستان، مركز تحقيقات يا كميته تحقيقات دانشجويي براي چاپ    (07

منتج از طرح هاي پژوهشي مصوب دانشگاهاي مورد تاييد وزارت بهداشت و علوم نيستند )مقاالت مروري و  مقاالتي كه

 متااناليز نيازي به گرفتن مصوبه از شوراي مربوطه ندارند( 

نامه يانپزشكي با هر نام و عنوان از جمله طرح، طرح تحقيقاتي، پژوهش، مطالعه، پا هاي زيستنامه پژوهشعدم ثبت طرح   (03

 ها در دانشگاه يا مؤسسه مربوطهو مانند آن

 عدم اخذ مجوز كميته اخالق در پژوهش ) در موارد الزم(   (04

 هاي باليني ايرانهاي باليني در سامانه ثبت ملي كارآزماييعدم ثبت كارآزمايي   (05

 هاي مرتبط با داروها و ساير فرآوردهعدم اخذ مجوزهاي الزم از سازمان غذا و دارو در مورد مطالعات بالين   (06

 هاي پژوهشي سايرين بدون رعايت حقوق مالكيت فكرياستفاده از ايده   (02

 عدم رعايت مقررات و ضوابط اداري و كدهاي اخالقي در انتخاب حامي مالي يا انعقاد قراردادهاي مربوطه   (08

 پژوهشنامه عدم رعايت موازين اخالق نشر در تهيه طرح (09

 


