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 علیکن سالم

اخوق  دس   يتوِ هلو  يهػوَتِ کو  "ّاي ػلَم پضضکي کطَس دسخػوَظ  احتشاها تا تَخِ تِ اتْاهات هغشح ضذُ اص عشف داًطگاُ

ٍ ًيوض سوايش    " شاىيو ا ياسوقه  يّاي ػلَم پضضوکي دس خوْوَس   اخق  دس پژٍّص يت استاًذاسدّايپژٍّص دس خْت استقاء سػا

 سساًذ؛  هػَتات، تِ استحضاس هي

 غذٍس هػَتِ ٍ کذ اختػاغي اخوق    4931سال  ي، اص اتتذاهتثَعٍصاست  يقات ٍ فٌاٍسيتحق تهِ هؼاًٍعثق تخطٌا

، ي ضوذُ اػتثاستخطاخق   يّاکويتِتَسظ ّا ًاهِا ٍ پاياىّعشح کليِ يتشا ،ي ػلويپس اص اخز تاييذيِدس پژٍّص 

، استثاط تا غٌؼت، HSRِ اًَاع عشح ّا اص خولِ ايي الضام ضاهل ّو. استضذُ يتا تَخِ تِ چاسچَب اتقؽ ضذُ، الضاه

 عشح ّاي داًطدَيي ٍ کويتِ تحقيقات داًطدَيي هي تاضذ.  

  کويتِ ّاي اخق  دس پژٍّص تٌْا هي تَاًٌذ پشٍپَصال ّايي سا تشسسي کٌٌذ کِ قثق تِ تاييذ يک کويتِ ػلوي هاًٌذ

ضَساي پژٍّطي داًطکذُ يا داًطوگاُ ٍ هاًٌوذ  ى     ضَساي پژٍّطي گشٍُ، هشکض تحقيقاتي، ضَساي تحػيقت تکويلي،

سسيذُ تاضٌذ. ايي الضام دس هَسد پشٍپَصال ّايي کِ  اص خاسج اص هحيظ داًطگاُ دسخَاست کسة کذ اخق  هوي کٌٌوذ    

 ًيض غاد  است.
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  يوذ  ض هَظف ضذًذ تا خْت تاييسشدتيشاى هدقت کطَس ٍ تِ خػَظ هدقت اًگليسي صتاى ً 4931اص خشدادهاُ سال

     ِ ي اخوق  دس پوژٍّص سا توش اسوام فشهوت خذيوذ اص       ٍ چاج هقاالت اسسال ضوذُ، هػوَتِ ٍ کوذ اختػاغوي کويتو

، تاضوٌذ يکوِ فاقوذ تاييذيوِ کويتوِ اخوق  هو       ييّوا هقاالت هٌتح اص پوژٍّص  اص اًتطاسًَيسٌذگاى دسيافت ًوايٌذ ٍ 

، يش ًظام هٌوذ يش، کاهٌتشي، هشٍس ًظام هٌذ ٍ غالصم تِ رکش است کِ هقاالت ًظشي هاًٌذ ًاهِ تِ سشدت خَدداسي کٌٌذ.

ّوا ٍ هشاکوض   ّوا، داًطوکذُ  اص داًطگاُ ياسيدس حال حاضش تسالصم تِ رکش است  اص ضوَل ايي هَضَع هستثٌي ّستٌذ.

توِ اخوق  دس پوژٍّص    يکو يداسا ي ٍ داًطگاُ  صاد اسوقهي قات ٍ فٌاٍسيٍاتستِ تِ ٍصاست ػلَم، تحق يپژٍّط يػلو

اخوق  دس پوژٍّص    يتِ، هػَتِ ٍ کذ اختػاغيذ ضذُ دس کوييتا يّاًاهِاىيّا ٍ پاپشٍپَصال عشح يتشا هؼتثش تَدُ ٍ

ِ يو ٍ اًتطواس کل  ياًدوام داٍس  يش هدقت تشاياخق  دس پژٍّص تَسظ سشدت غيافت کذ اختػايکٌٌذ. لزا دسيغادس ه

 تاضذ.يه يي، تِ خض هَاسد رکش ضذُ، ضشٍسيّشدٍ ٍصاست  يافتيدس يّادستٌَضتِ

 

      ّيچ کذ اخققي خاسج اص ساهاًِ کويتِ هلي اخق  دس پژٍّص هؼتثش ًيست ٍ کويتوِ ّواي اخوق  دس پوژٍّص الصم

است اکيذاً اص غذٍس ّش گًَِ ًاهِ تاييذيِ اخق  دس پژٍّص خواسج اص سواهاًِ هوزکَس  خوَدداسي  کٌٌوذ. سوشدتيشاى       

ل کٌٌذ کِ دس ساهاًِ کويتِ هلي اخق  دس پژٍّص ًوايِ ضذُ هحتشم هدقت ًيض الصم است فقظ تاييذيِ ّايي سا قثَ

 تاضٌذ.

   هٌظَس اص ًاضشاى هؼتثش ًاضشاًي ّستٌذ کِ َّيت  ًْا هطخع ٍ ساتقِ  ًْا ضٌاختِ ضذُ است. ًاضشا ى هؼتثش ضواهل

 BMC, Nature-springer   BMJ, PLOS ,Wiley عيفي اص  ًاضشاى تيي الوللي کاهق ضوٌاختِ ضوذُ  اص قثيول   

,Elsevier ...   داًطگاُ ّاي هؼتثش هاًٌذ ٍCambridge        يا داًطگاُ ّاي ػلَم پضضکي داخلي ٍ يوا اًدووي ّواي

ػلوي ضٌاختِ ضذُ ٍ سسوي داخلي ٍ تيي الوللي ّستٌذ کِ هدقت هؼتثوش  ًوايوِ ضوذُ دس پايگواُ ّواي اسوتٌادي       

 ّسوتٌذ.    (Impact Factorاساي  ضشية تواييش   هؼتثش داخلي ٍ تيي الوللي هٌتطش هي کٌٌذ. اغلة هدقت هؼتثش د

-( ٍصاست تْذاضت، غوشفا خْوت اعوقع   Predatory Journals ليالصم تِ رکش است کِ ساهاًِ هدقت ًاهؼتثش ٍ خؼ

فْشسوت اساهوِ ضوذُ دس سواهاًِ، توواهي      "اًذاصي ضذُ ٍ ّواًغَس کِ دس ايي ساهاًِ ًيض تاکيذ ضوذُ اسوت،   سساًي ساُ

 گيشد ٍ ػذم ٍخَد هدلِ دس فْشست هزکَس، الضاها دليل تش هؼتثش تَدى  ى ًيسوت. َد سا دس تش ًويهدقت ًاهؼتثش هَخ

   ".اها ٍخَد هدلِ دس ايي فْشست ًطاى دٌّذُ ًاهؼتثش تَدى  ى خَاّذ تَد

   هوي  هسٍَليت اعويٌاى اص هؼتثش تَدى ًطشيِ  ػلوي اغَالً ٍ قغؼاً  تش ػْذُ هحققيي ًَيسٌذُ هقاالت است ٍ اًتظواس

سٍد کِ ّش ػضَ ّيات ػلوي ًطشيات هؼتثش حوَصُ کواسي خوَد سا تطٌاسوذ. کويتوِ هلوي اخوق  دس پوژٍّص ٍصاست         

تْذاضت، دسهاى ٍ  هَصش پضضکي ضٌاخت هدقت هؼتثش ّش حيغِ سا حذاقل تَاًايي هَسد اًتظاس اػضاي ّيات ػلوي 

ِ ي پژٍّطگش ٍ ًَيسٌذُ هقالِ است کِ ًاضشاى ٍ هدٍظيفِ هي داًذ. ي کواسي خوَد سا ضوٌاختِ ٍ اص    قت هؼتثش حيغو

-اي ًضديک ًاهؼتثش تلقي ضًَذ، پشّيض کٌذ. صيوشا ػلوي  چاج هقالِ دس هدقت کن اسصش کِ گاّا هوکي است دس  يٌذُ

ِ  سغن ايٌکِ ايي هَضَع تخلف پژٍّطي هحسَب ًوي داس ضوذى حيثيوت ػلووي پژٍّطوگش،     ضَد، اها ػقٍُ توش خذضو

 ٍ ػَاقة ًاضي اص  ى ًيض تواها تِ ػْذُ ًَيسٌذُ/ ًَيسٌذگاى هقالِ خَاّذ تَد.  هسؤٍليت اًتطاس هقالِ 
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 َت الضاهوات ٍ  يو ذ ٍ توا سػا يتٌوا توِ غوقحذ   اسوت کوِ    ياصيو اهتتوَدُ ٍ  اسات داًطوگاُ  يو اص اخت يق ًقذيپشداخت تط

 .گوشدد ياػغا ه هقاالت هٌتطش ضذُسٌذگاى يّا تِ ًَداًطگاُ يتشخي خػَظ، اص عشف يهَخَد دس ا يّادستَسالؼول

ِ يتَغو لوزا  . اسوت سا هتَخِ حَصُ پژٍّص کطَس کوشدُ  يايخذػَاسؼ گاُ است کِ  ياستيستطَيق ًقذي هقاالت 

ت يو فيغشفا تِ هقاالت توا ک  يقيتطَّا، پشداخت تِ داًطگاُ يست پضضکيص يّادس پژٍّصاخق   يهل يتِيذ کوياک

 اًذ.ذُيتِ چاج سس يالوللييٍ ت يهؼتثش هلي ياست کِ تَسظ ًاضش يتاال ٍ هٌتطش ضذُ دس هدقت

  دسخػَظ تخلفات پژٍّطي، دسغَستيکِ تخلف پژٍّطي تَسظ کويتِ اخق  هحشص ضَد، تذٍى تَخِ تِ صهاى سخذاد

ّا ٍ قَاًيي هػَب اًدوام ضوَد ٍ   تخلف، تايذ تَسظ هشاخغ ريشتظ تا هتخلفيي تشخَسد خذي دس هحذٍدُ دستَسالؼول

يا استقاي ستثِ پيشٍ تخلف هحشصضذُ، غَست گشفتِ تاضذ، ايي تشفيوغ ٍ استقواء هٌتفوي ٍ تواصپس     چٌاًچِ تشفيغ پايِ ٍ 

ّاي اخوشاي  ي ّضيٌِکٌٌذُگشفتِ خَاّذ ضذ ٍ تا تَخِ تِ ّذسسفت هٌاتغ پژٍّطي، فشد هتخلف دس هقاتل هشکض تاهيي

 پژٍّص ًيض هسؤٍل خَاّذ تَد.

 اخوق   يتوِ هلو  يتش اسام هػَتِ کوٍ ذ ًش اًَاع پژٍّص ًذاسيتا سا يچ تفاٍتيّ ت،ياص ًظش هاّ ييداًطدَ يّاعشح، 

اخق  دس پوژٍّص   يّا دس ساهاًِ هلش عشحيض هاًٌذ سايّا ًٌگًَِ عشحيلزا ا. تاضذيهاستاد ساٌّوا  عشح، ياغل يهدش

دس هوَسد   گوشدد. يعوشح دسج هو   يًام استاد ساٌّوا تِ ػٌَاى هدوش ضًَذ ٍ يتِ اخق  يثت هيخْت غذٍس هػَتِ کو

، ًياص تِ اقذام خاغي ٍخوَد ًوذاسد، اهوا    هزکَس ّاي داًطدَيي پيص اص اتقؽ هػَتِقشاسدادّاي هٌؼقذ ضذُ تشاي عشح

ّضيٌِ پژٍّطي، حتوا تايذ تا استاد ساٌّوا کِ ٍظيفِ ًظواست توش   قشاسدادّاي خذيذ حتي دسغَست ػذم دسيافت کوک

چِ اهکاى اهضاي قشاسداد تَسظ استاد ساٌّوا ٍ داًطدَ تِ غوَست  حسي اخشاي عشح سا تِ ػْذُ داسد، تستِ ضَد، اگش

ًکتِ قاتل تَخِ ايي است کِ ّذف اص اخشاي تحقيقات داًطدَيي، يادگيشي سٍش تحقيوق ٍ   ّوضهاى ًيض ٍخَد داسد. 

توِ   تاضذ کِ ضشٍسي است حتوا صيش ًظش يک هحقق خثوشُ ًحَُ دسست اخشاي پژٍّص اص اساهِ ايذُ تا اًتطاس هقالِ هي

 ػٌَاى استاد ساٌّوا اًدام ضَد.

  ضَد کوِ تشسسوي ٍ تاييوذ ػلووي اٍليوِ      اي يثت ضذُ هحسَب هيًاهِّاي داًطگاّي، پاياىًاهِيثت پاياىدسخػَظ

پشٍپَصال اًدام  ٍ هػَتِ ٍ تِ تثغ  ى کذ اختػاغي اخوق  دس پوژٍّص اص عشيوق سواهاًِ هلوي اخوق  دس پوژٍّص        

 ethics.research.ac.ir )تٌا تشايي ضشکت دس اهتحاًاتي کِ تش  دس ايي ساهاًِ ًوايِ ضذُ تاضذ.هزکَس س ٍ هػَتِ غاد

اسام هقشسات  هَصضي ضشط ضشکت دس  ًْا يثت پشٍپَصال پاياى ًاهِ است، هاًٌذ اهتحواى پويص کواسٍسصي، اهتحواى     

ٍ ًوايوِ ضوذى هػوَتِ     استقاء ساالًِ دستياسي ، اهتحاى خاهغ دٍسُ ّاي دکتشاي تخػػي هٌَط تِ اخز کوذ اخوق   

اخق  دس ساهاًِ کويتِ هلي است. سٍضي است کِ غِشف يثت پشٍصال دس ساهاًِ هذيشيت پوژٍّص داًطوگاُ ّوا يثوت     

 هحسَب ًوي ضَد.

  ُساٌّواي اخق  دس اًتطاس  ياس پژٍّطي، الصم است ًَيسٌذُ ٍاتستگي سواصهاًي خوَد سا   4-6هادُ 4تا استٌاد تِ تثػش

کٌذ حتي اگش دس فاغلِ صهاًي اًدام پژٍّص يوا  اى اسسال دستٌَضتِ دس  ى فؼاليت داسد، اػقماي کِ دس صهتِ هَسسِ

کِ ًَيسٌذُ تِ هؤسسِ هحل اًدام پژٍّص تاضذ. دس غَستياسسال دستٌَضتِ، ٍاتستگي ساصهاًي پژٍّطگش تغييشکشدُ

ّش دٍ ٍاتستگي ًَيسٌذُ رکوش ضوَد.     تؼْذي هثٌي تش استفادُ اص ٍاتستگي صهاى اًدام پژٍّص داضتِ تاضذ، الصم است

لزا الضام افشاد تِ دسج ٍاتستگي غيش ٍاقؼي خْت افضايص غَسي اًتطاسات هؤسسِ يا داًطگاُ خاظ اص ًظش اخققي غيش 
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گشدد. دس هَسد افشادي کِ ّيچگًَِ ساتغِ استخذاهي تا داًطگاُ ًذاسًوذ ٍ يوا   قاتل قثَل ٍ تخلف پژٍّطي هحسَب هي

ّص دس  ى داًطگاُ يا هشکض پژٍّطي اًدام ًطذُ تاضذ، ًياص تِ رکش ٍاتستگي توِ داًطوگاُ ًيسوت ٍ    هشاحل اخشاي پژٍ

ضَد.  گفتٌي است کِ داًطدَياى فاسؽ التحػيل ٍ يوا پژٍّطوگشاى،   ًاهطاى تِ ػٌَاى پژٍّطگش  صاد دس هقالِ رکش هي

طگاُ يا هشکض تحقيقات قثلوي خوَد ٍ   دسغَست ػذم ٍاتستگي تِ ساصهاى خذيذ ٍ دسغَست اخشاي پژٍّص دس فيلذ داً

تَاًٌذ دس غَست داضتي  قشاسداد کاسي، هقواالت  تا ًظاست افشاد ريػقح  ضَساي ػلوي/ کويتِ اخق  دس پژٍّص(، هي

هٌتح اص پژٍّص هزکَس سا تا رکش ٍاتستگي تِ  ى هشکض هٌتطش کٌٌذ. هٌظوَس اص قوشاسداد کواسي، اسوتخذام قوشاسدادي،      

 س داًطگاُ يا هشکض ًيست تلکِ ضاهل ّش ًَع قشاسداد کاسي هکتَب هي تاضذ.پيواًي  يا سسوي  د

 ّوا ًيوض توا اسوتٌاد توِ      ّاي هطوتش  پژٍّطوي دس دٍ داًطوگاُ هختلوف ٍ اًتطواس ًتوايح  ى      دسخػَظ اًدام فؼاليت

ذُ/ ّاي چٌذ هشکضي، اخشاي پژٍّص دس هحيظ داًطوگاُ ٍ يوا هشاکوض ٍاتسوتِ توِ داًطوگاُ/ داًطوک       دستَسالؼول عشح

.  دس غَستي کوِ چٌويي   تاضذساصهاى ٍ ... غشفا هٌَط تِ دسيافت هدَص اص کويتِ اخق  دس پژٍّص داضگاُ هقػذ هي

سا  پضٍّص ّايي يک تاس کذ اخق  دسيافت کشدُ تاضٌذ، داًطگاُ هقػذ هخيش است کِ هػوَتِ کويتوِ اخوق  ديگوش     

    ٍپَصال ًوايذ.تپزيشد ٍ يا هدذداً اقذام تِ تشسسي اخققي ٍ يا ػلوي پش

 

 

 

 

  

 


