اصول اخالقی
اصول اخالقی مجله خبنواده و ثهذاشت ثشای سشدثیش ،داوسان و نویسنذگبن
ثب تَخِ ثِ سٍیکشد داًطگبُ آصاد اسالهی ثشای تَلیذ ٍ اًتطبس اعالفبت دسست ٍ اغیل فلوی ٍ ّوچٌیي ثش اسبس
خَاستِ ٍ تقْذ ثِ سئَس کٌَاًسیَى ّبی ثیي اللوللی ّوچَى ثیبًیِ ّلسیٌکی (سٍصآهذ ضذُ دس سبل ٍ )2008
ّوچٌیي ساٌّوبّبی ثیيالوللی تذٍیي ضذُ ّوچَى ساٌّوبی کویتِ ثیيالوللی اخالق دس اًتطبسات) ، (COPEکویتِ
ثیيالوللی سشدثیشاى هدالت پضضکی) ، (ICMJاتحبدیِ خْبًی سشدثیشاى اًتطبسات پضضکی) ، (WAMEهدلِ
خبًَادُ ٍ ثْذاضت ثِ فٌَاى فضَی اص هدالت فلوی داًطگبُ آصاد اسالهی خَد سا هلضم ثِ سفبیت اغَل اسصشّبی
اخالق حشفِای هیداًذ .دس ّویي ساستب هَاسدی کِ دس ریل هیآیذ ثِ فٌَاى استبًذاسدّبی اخاللی ثشای هتَلیبى هدلِ
(ضبهل سشدثیش ،هطبٍساى ٍ داٍساى) ٍ ّوچٌیي هخبعجبى هدلِ (ضبهل ًَیسٌذگبى اغلی ٍ ّوکبس ،هطبٍساى یب
ّوکبساًی کِ فٌَاى آىّب دس لسوت تمذیش ٍ تطکش رکش هیضَد ،خَاًٌذگبى ٍ سبیش پژٍّطگشاى) الصماالخشا است.

الف) اصول اخالقی ثشای سشدثیش مجله خبنواده و ثهذاشت ( Editorial Board
)Responsibilities
 -1سشدثیش لبئل ثِ استمالل فکشی ًَیسٌذگبى ثَدُ ٍ آًشا هحتشم هیضوبسد .
ً -2گبُ سشدثیش ثِ توبم همبالت اسسبلی ثِ هدلِ ثذٍى سَءگیشی ثَدُ ٍ اسصضیبثی همبالت دسیبفتی ثش اسبس غالحیت
همبالت ٍ ثذٍى دس ًؾش گشفتي ًژاد ،دیي ،هلیت ،خٌسیت ،همبم ٍ ،یب ٍاثستگی سبصهبًی ًَیسٌذُ(گبى) است.
 -3سشدثیش توبهی همبالت دسیبفتی سا دس هذت صهبى هقمَل ثشسسی هیکٌذ.
 -4هسئَلیت ًْبیی سد ٍ یب پزیشش یک همبلِ تٌْب ثِ فْذُ سشدثیش است .ایي تػوینگیشی ثش اسبس ًؾشات دسیبفتی
داٍساى ٍ افضبی ّیبت تحشیشیِ هدلِ اًدبم هیضَد .هوکي است همبلِای ثخبعش فذم تٌبست ،ثب ًؾش سشدثیش ثذٍى
عی ضذى هشاحل داٍسی سد ضَد .سد ایي همبالت هوکي است ثش اسبس خشٍج همبلِ اص حیغِ هَضَفی هدلِ ،دٍس
ثَدى اص هَضَفبت خبسیً ،ذاضتي فوك هحتَایی الصم ٍ ،یب سبیش هَاسد دیگش غَست ثگیشد.
 -5حك سد همبالت هطتجِ ثِ فذم سفبیت اغَل اخاللی ثشای سشدثیش هحفَػ است.

 -6سشدثیش ثشای تقییي داٍساى ّش همبلِ اختیبس تبم داسد .هوکي است دس ایي هَسد سشدثیش اص افضبی ّیبت تحشیشیِ
هدلِ ٍ یب حتی ًَیسٌذگبى خَد همبالت ّن دس ایي هَسد ًؾشخَاّی کٌذ.
 -7سشدثیش یب یکی اص افضبی هدلِ (ثِ ًوبیٌذگی) هسئَل اخز فشمّبی افغبی حك تبلیف ،استقالم اغبلت همبلِ،
تقبسؼ هٌبفـ احتوبلی ٍ ،فشم تقْذ ثِ هٌؾَس فذم اسسبل اغل ٍ یب کپی هطبثِ همبلِ ثِ سبیش هدالت حتی دس لبلتّبی
دیگش است .تقْذ ًَیسٌذُ هسئَل هجٌی ثش ثشائت اص سشلت ادثی ّن اخز خَاّذ ضذ.
 -8اص آًدبئیکِ ثشسسی همبالت ًَضتِ ضذُ تَسظ سشدثیش ثشای اًتطبس دس هدلِ ًَفی اص تقبسؼ هٌبفـ خَاّذ ثَد اص
ایي سٍ ثشسسی ایي دست همبالت ثِ فشد دیگشی اص افضبی ّیبت تحشیشیِ هدلِ ٍاگزاس خَاّذ ضذ.
 -9اعالفبت هٌتطش ًطذُ ،گضاسُ ّب ٍ تفبسیش هٌذسج دس همبالت اسسبلی دس همبالت سشدثیش ثذٍى کست اخبصُ اص
ًَیسٌذُ اغلی استفبدُ ًخَاّذ ضذ.
 -10سشدثیش اص دسیبفت گضاسش خغبّبی احتوبلی دس همبالت هٌتطشُ دس هدلِ استمجبل هیکٌذ .دس غَست تبییذ،
خغبّبی هکطَفِ دس اسشؿ ٍلت ثِ سوـ هخبعجبى هدلِ خَاّذ سسیذ.
 -11سشدثیش ٍ افضبی ّیئت تحشیشیِ هدلِ هَؽفاًذ ًسجت ثِ ثشسسی ٍ چبح سشیـ اغالحیِ ٍ اعالؿسسبًی
ضفبف ثِ خَاًٌذگبى ،ثشای همبالت چبح ضذُ ای کِ دس آًْب خغبّبیی یبفت ضذُ است ،الذام ًوبیٌذ.
 -12سشدثیش ٍ افضبی ّیئت تحشیشیِ هدلِ ثبیذ ثِ عَس هستوش ًؾشات ًَیسٌذگبى ،خَاًٌذگبى ٍ ،داٍساى هدلِ دس
هَسد ثْجَد سیبستّبی اًتطبساتی ٍ کیفیت ضکلی ٍ هحتَایی هدلِ سا خَیب ضًَذ.
 -13سشدثیش ٍ افضبی ّیئت تحشیشیِ هدلِ ثبیذ حفؼ ًطشیِ ٍ استمبء کیفیت آىسا ّذف اغلی خَد لشاس دٌّذ.
 -14سشدثیش ٍ افضبی ّیئت تحشیشیِ ثبیذ دس خْت هقشفی ّشچِ ثیطتش ًطشیِ دس خَاهـ داًطگبّی ٍ ثیيالوللی
ثکَضٌذ ٍ چبح همبالت اص داًطگبُّبی دیگش ٍ هدبهـ ثیيالوللی سا دس اٍلَیت کبس خَد لشاس دٌّذ .
 -15اختیبس ٍ هسئَلیت اًتخبة داٍساى ٍ لجَل یب سد یک همبلِ پس اص کست ًؾش داٍساى ثش فْذُ سشدثیش ٍ
افضبی ّیئت تحشیشیِ هدلِ است.
 -16سشدثیش ٍ افضبی ّیئت تحشیشیِ هدلِ ثبیستی اص ًؾش حشفِای غبحتًؾش ،هتخػع ٍ داسای اًتطبسات
هتقذدّ ٍ ،وچٌیي داسای سٍحیِ هسئَلیت پزیشی ،پبسخگَیی ،حمیمت خَیی ،اًػبف ٍ ثی عشفی ،پبیجٌذی
ثِ اخالق حشفِ ای ٍ سفبیت حمَق دیگشاى ثبضٌذ ٍ ثِ غَست خذی ٍ هسئَالًِ دس ساستبی ًیل ثِ اّذاف
هدلِ ٍ ثْجَد هذاٍم آى هطبسکت ًوبیٌذ.

 -17اص سشدثیش ٍ افضبی ّیئت تحشیشیِ اًتؾبس هی سٍد کِ یک ثبًک اعالفبتی اص داٍساى هٌبست ثشای هدلِ تْیِ
ٍ ثِ عَس هشتت ثش اسبس فولکشد داٍساى آىسا ثِسٍص ًوبیٌذ.
 -18سشدثیش ٍ افضبی ّیئت تحشیشیِ ثبیستی دس اًتخبة داٍساى ضبیستِ ثب تَخِ ثِ صهیٌِ تخػػی ،سشآهذی،
تدشثة فلوی ٍ کبسی ٍ ،التضام اخاللی اّتوبم ٍسصًذ.
 -19سشدثیش هدلِ ثبیذ اص داٍسیّبی فویك ٍ هستذل استمجبل ،اص داٍسیّبی سغحی ٍ ضقیف خلَگیشی ٍ ،ثب
داٍسیّبی هغشضبًِ ،ثیاسبس یب تحمیشآهیض ثشخَسدکٌذ.
 -20سشدثیش ٍ افضبی ّیئت تحشیشیِ هدلِ ثبیذ ًسجت ثِ ثجت ٍ آسضیَ اسٌبد داٍسی همبالت ثِ فٌَاى اسٌبد
فلوی ٍ ،هحشهبًِ ًگبُ داضتي اسبهی داٍساى ّش همبلِ الذام الصم سا اًدبم دٌّذ.
 -21سشدثیش ٍ افضبی ّیئت تحشیشیِ هدلِ ثبیذ کلیِ اعالفبت هَخَد دس همبالت سا هحشهبًِ تلمی ًوَدُ ٍ اص
دساختیبس دیگشاى لشاسدادى ٍ ثحث دسثبسُ خضئیبت آى ثب دیگشاى احتشاص ًوبیٌذ.
 -22سشدثیش ٍ افضبی ّیئت تحشیشیِ هدلِ هَؽفًذ اص ثشٍص تضبد هٌبفـ )(Conflict of interestsدس سًٍذ
داٍسی ،ثب تَخِ ثِ ّشگًَِ استجبط ضخػی ،تدبسی ،داًطگبّی ٍ هبلی کِ هوکي است ثِ عَس ثبلمَُ ثش
پزیشش ٍ ًطش همبالت اسائِ ضذُ تأثیش ثگزاسد ،خلَگیشی کٌٌذ.

ة) اصول اخالقی ثشای نویسنذگبن مجله خبنواده و ثهذاشت ()Responsibilities ’Authors
 -1اسبسیتشیي هسئَلیت اخاللی یک ًَیسٌذُ اسائِ یک گضاسش دسست ٍ توبم اص پژٍّص اًدبم ضذُ ٍ سقی دس
فذم استکبة ثِ سشلت ادثی ثِ ّش ًحَی اص اًحبء ضبهل ثشداضت لفؼ ثِ لفؼ ٍ یب ًضدیک ثِ هضوَىً ،مل هطبثِ هتي
ٍ یب ًتبیح پژٍّصّبی دیگش افشاد ٍ غیشُ است.
ًَ -2یسٌذُ هتقْذ است دس ضشایغی الصم ثشای اسائِ ضَاّذ الصم دس هَسد همبلِ اسسبلی ضبهل فبیل غفحبت گستشدُ
ضبهل دادُ ّبی همبلًِ ،وَداسّب ٍ یب دیبگشامّبیی تکویلی ،اثضاس عشاحی ٍ یب استفبدُ ضذُ (دس غَست ٍخَد) ٍ
ّوچٌیي ًوًَِ ّبیی اص هَاد ٍ ًوًَِّبی ثشسسی ضذُ سا دس اختیبس هدلِ لشاس دّذ.
 -3استٌبد غحیح ثِ توبم هٌبثقی کِ چِ ثِ غَست هستمین ٍ چِ ثػَست غیش هستمین اص آىّب استفبدُ ضذُ است
الضاهی است.

ّ -4ش گًَِ هخبعشُ احتوبلی هشتجظ ثب سٍضْب ٍ یب هَاد استفبدُ ضذُ دس پژٍّص هی ثبیذ ثِ سٍضٌی دس همبلِ اسسبلی
تزکش دادُ ضَد .ثقالًٍَُ ،یسٌذگبى ثبیذ سشدثیش سا اص ّش گًَِ احتوبل سَءاستفبدُ ٍ یب استفبدُ ًبدسست اص ًتبیح
گضاسش ضذُ ٍ یب سٍضْبی ثکبس گشفتِ ضذُ آگبُ سبصد.
 -5ثِ ًَیسٌذگبى تَغیِ هی ضَد اص چٌذتکِ کشدى ًتبیح یک پژٍّص (ٍ اسسبل لسوتْبی هشتجظ ثِ هدالت
هختلف) خَدداسی کٌٌذ.
 -6چٌبًچِ همبلِ لجال (دس سبیش هدالت) سد ضذُ ٍ یب اص فشایٌذ چبح خبسج ضذُ استًَ ،یسٌذُ ثبیذ سشدثیش سا آگبُ
کشدُ ٍ دس هَسد دالیل احتوبلی سد ٍ یب خبسج ضذى اص چشخِ اًتطبس ٍ یب اغالحبت احتوبلی اًدبم ضذُ تَضیح دّذ.
 -7توبم ًَیسٌذگبى اغلی ٍ ّوکبسی کِ دس یک همبلِ فٌبٍیي آًْب دس لسوت ًَیسٌذگبى رکش هی ضَد ثبیذ ٍاخذ
حذالل ثسٌذگی هطبسکت فلوی د س همبلِ ثبضٌذ .سبیش ّوکبساى ثبیذ دس لسوت تمذیش ٍ تطکش رکش ضَد .هی تَاى
اسبهی ّوکبساى هتَفی ٍاخذ ضشایظ سا دس لسوت ًَیسٌذگبى رکشکشدًَ .یسٌذُ هسئَل ٍؽیفِ داسد یک ًسخِ اص
همبلِ اسسبلی ثِ هدلِ سا ثشای سبیش ًَیسٌذگبى ّوکبس اسسبل کٌذ ٍ سضبیت آًْب سا ثشای رکش فٌَاى ثِ ضکل ًَیسٌذُ
ّوکبس اخز ًوبیذ.
 -8هسئَلیت گضاسش تقبسؼ احتوبلی هٌبفـ ٍ حبهیبى هبلی پژٍّص ثِ فْذُ ًَیسٌذُ هسئَل است.
 -9تَغیِ هی ضَد ًَیسٌذگبى همبالت اص دستکبسی ٍ یب حتی اغالح تػبٍیش ثبلیٌی خذا خَدداسی کٌٌذ .گضاسش
چگًَگی تْیِ ٍ تَلیذ ایٌگًَِ تػبٍیش ثبیذ اسائِ ضَد.
نکته  .1چبح مقبله ثه معنی تأییذ مطبلت آن توسط مجله نیست.
نکته  .2اص دسج عجبست ”مؤلف افتخبسی( “)Gift Authorshipو حزف ”مؤلف واقعی( Ghost
“ )Authorshipخودداسی شود.
ًکتِ سَم :سفتبس غیشاخالقی انتشبساتی و پژوهشی
ًَیسٌذًَُ/یسٌذگبى هَؽف ثِ احتشاص اص ”سفتبس غیشاخالقی انتشبساتی و پژوهشی (and Research
ّ “)Misconduct Publicationستٌذ .اگش دس ّش یک اص هشاحل اسسبل ،داٍسیٍ ،یشایص ،یب چبح همبلِ دس

ًطشیبت یب پس اص آىٍ ،لَؿ یکی اص هَاسد ریل هحشص گشدد ،سفتبس غیشاخاللی اًتطبساتی ٍ پژٍّطی هحسَة ضذُ ٍ
ًطشیِ حك ثشخَسد لبًًَی ثب آىسا داسد.


·جعل دادههب (Fabrication):فجبست است اص گضاسش هغبلت غیشٍالقی ٍ اسائِ دادُّب یب
ًتیدِّبی سبختگی ثِ فٌَاى ًتبیح آصهبیطگبّی ،هغبلقبت تدشثی ٍا یبفتِّبی ضخػی .ثجت غیشٍالقی آًچِ
سٍی ًذادُ است یب خبثِخبیی ًتبیح هغبلقبت هختلفً ،وًَِّبیی اص ایي تخلف است.



·تحشیف دادههب (Falsification):تحشیف دادُّب ثِهقٌبی دستکبسی هَاد ،اثضاس ٍ فشایٌذ
پژٍّطی یب تغییش ٍ حزف دادُّبست ثًِحَی کِ سجت هیگشدد تب ًتبیح پژٍّص ثب ًتبیح ٍالقی تفبٍت
داضتِثبضٌذ.



·سشقت علمی  )Plagiarism) :سشقت علمی ثه استفبده غیشعمذی ،دانسته و یب
ثیمالحظه اص کلمبت ،ایذههب ،عجبسات ،ادعب و یب استنبدات دیگشان ثذون قذسدانی و
توضیح و استنبد منبست ثه اثش ،صبحت اثش یب سخنشان ایذه گفته میشود.



·اجبسه علمی :هٌؾَس آى است کِ ًَیسٌذًَُ/یسٌذگبى ،فشد دیگشی سا ثشای اًدبم پژٍّص ثِکبس
گیشد ٍ پس اص پبیبى پژٍّص ،ثب دخل ٍ تػشف اًذکی آى سا ثِ ًبم خَد ثِ چبح سسبًذ.



·انتسبة غیشواقعی :هٌؾَس اًتسبة غیشٍالقی ًَیسٌذًَُ/یسٌذگبى ثِ هؤسسِ ،هشکض یب
گشٍُ آهَصضی یب پژٍّطی است کِ ًمطی دس اغل پژٍّص هشثَعِ ًذاضتِاًذ.

اصول اخالقی ثشای داوسان مجله خبنواده و ثهذاشت
 -1اص آًدبئیکِ فشایٌذ داٍسی همبلِ یکی اص هشاحل اسبسی پزیشش یک همبلِ است چٌبًچِ داٍس هحتشم احسبس کٌذ
کِ همبلِ اسسبلی ثِ ّش دلیلی دس حیغِ تخػع ٍی ًیست ثبیذ فَسا همبلِ سا ثِ سشدثیش فَدت دّذ.
ّ -2وچٌبًکِ داٍس استمالل فکشی ًَیسٌذُ همبلِ سا هحتشم هی ضوبسد ثبیذ ثی عشفبًِ کیفیت همبلِ سا اسصیبثی کٌذ.
 -3داٍس ثبیذ ًسجت ثِ اغل فذم تقبسؼ هٌبفـ دس صهبى داٍسی همبلِ ای کِ ثب یکی اص همبالت خَدش کِ هٌتطش ضذُ
ٍ یب دس خشیبى فشایٌذ چبح است احسبس هسئَلیت کٌذ ٍ چٌبًچِ احسبس کٌذ ثب کبسّبی ٍی دس تقبسش است ثبیذ
ثالفبغِ همبلِ سا ثِ سشدثیش فَدت دادُ ٍ ٍی سا اص ضشایظ تقبسؼ هٌبفـ ٍ یب سَءگیشی هحتول آگبُ سبصد.

 -4داٍس ثبیذ ثِ همبلِ دسیبفتی ثشای داٍسی ثِ هثبثِ یک سٌذ هحشهبًِ ًگبُ کٌذ .داٍس ًجبیذ همبلِ سا دس اختیبس دیگشاى
لشاس دّذ ٍ یب دس هَسد آى ثب دیگشاى ثِ ثحث ثٌطیٌذ هگش دس هَاسدی کِ ثخَاّذ اص ًؾشات دیگشاى دس فشایٌذ داٍسی
استفبدُ کٌذ.
 -5داٍساى ثبیذ دس هَسد ًؾشات افوبلی خَد تَضیحبت الصم سا ضویوِ ًوبیذ .فذم اسائِ تَضیحبت کبفی تَسظ
داٍس ٍ یب پبسخ ّبی ًَیسٌذگبى ثِ ًؾشات داٍس اسصش چٌذاًی ًذاضتِ ٍ حتی االهکبى ثبیذ خَدداسی ضَد.
 -6داٍساى ثبیذ سْل اًگبسی ًَیسٌذگبى دس استٌبد ثِ کبسّبی هطبثِ اًدبم ضذُ سا هذ ًؾش داضتِ ثبضٌذ .
 -7تبخیش دس اًدبم داٍسی همبلِ ثِ ًؾش اهشی عجیقی است ثب ایٌحبل داٍساى ثبیذ سشدثیش سا اص تبخیش احتوبلی آگبُ
کشدُ ٍ صهبى هدذدی ثشای اًدبم داٍسی تقییي کٌٌذ.
 -8داٍساى هدبص ًیستٌذ اص اعالفبت ،ثحث ّب ٍ تفبسیش هٌتطش ًطذُ دیگشاى کِ دس لبلت همبلِ ثِ هدلِ خبًَادُ ٍ
ثْذاضت اسسبل ضذُ دس کبسّبی خَد ثذٍى کست اخبصُ اص ًَیسٌذُ(گبى) همبلِ استفبدُ کٌٌذ.
 -9داٍساى ثبیذ سشدثیش سا اص هَاسدی کِ گوبى هیشٍد گضاسش تحمیمبت اًدبم ضذُ دسیبفتی ثِ ًَفی هوکي است
هستمیوبً هَسد سَء استفبدُ لشاس گیشد ،آگبُ سبصد .
 اسائه مقبالت علمی و استبنذاسدًَیسٌذگبى همبالت ثِ غَست فلوی ٍ هٌسدن ،هغبثك استبًذاسد ًطشیبت آهبدُ کٌٌذ .سٍش ثِ کبس سفتِ دس همبلِ ثب
دلت ٍ تَخِ اًدبم گشفتِ ٍ دادُ ّب ثِ غَست غحیح گضاسش ضَد .اص عشیك اسخبؿ دّی کبهل ،حمَق سبیش
اضخبظ دس همبلِ سفبیت ضَد .اص اثشاص هَضَفبت حسبس ٍ غیشاخاللی ،سلیمِ ای ٍ ضخػیً ،ژادی ٍ هزّجی ٍ
اعالفبت خقلی ٍ ًبدسست ٍ تشخوِ اص آثبس دیگشاى ثذٍى رکش فٌَاى دس همبلِ خَدداسی ضَد..

 -2اصبلت مقبله اسائه شذه
همبالت اسائِ ضذُ تَسظ ًَیسٌذگبى هی ثبیست کبس خَد ًَیسٌذُ اسائِ کٌٌذُ همبلِ ثَدُ ٍ ّش گًَِ استفبدُ اص
تحمیمبت سبیش افشاد ثب رکش هٌجـ دس همبلِ آٍسدُ ضَد

 -33عذم انتشبس همضمبن یک مقبله و یب مقبله پزیشش و چبح شذه
اسائِ ّوضهبى یک همبلِ ثِ چٌذ ًطشیِ ٍ یب همبالت هٌتطش ضذُ ٍ یب پزیشش ضذُ ثِ سبیش ًطشیبت خالف لَاًیي است
 -4اسجبعدهی منبست
اسخبؿ دّی ضبهل رکش کلیِ کتبة ّبً ،طشیبت ٍ پبیگبُ ّبی ایٌتشًتی ٍ سبیش تحمیمبت اضخبظ دس هدلِ است
.
 -5رکش فشد مسئول و همکبسان دس مقبله و دقت دس عذم وجود اسبمی غیشمشتجط
فشد هسئَل همبلِ کسی است کِ دس تْیِ ،آهبدُ سبصی ،عشاحی ٍ اخشای همبلِ سْن فوذُ سا ثِ فْذُ داضتِ است ٍ
سبیش ًَیسٌذگبى ًیض ثِ فٌَاى ّوکبس دس همبلِ رکش هی ضًَذ ٍ ًَیسٌذُ اغلی همبلِ هی ثبیست ًسجت ثِ ٍخَد ًبم ٍ
اعالفبت توبهی ًَیسٌذگبى ٍ فذم ٍخَد ًبهی غیش اص ًَیسٌذگبى همبلِ اعویٌبى حبغل کٌذ ّوچٌیي کلیِ ًَیسٌذگبى
همبلِ سا هغبلقِ ٍ ًسجت ثِ اسائِ آى ثِ تَافك سسیذُ ثبضٌذ.

