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راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های 

پزشکی

6

29

نحوه ی گزارش نتایج پژوهش باید 
حقوق مادی و معنوی تمامی ضامن

اشخاص مرتبط با پژوهش، از جمله خود 
پژوهشگر یا پژوهشگران، آزمودنیها و 

.ی حمایت کننده ی پژوهش باشدمؤسسه



مسئولیت با کیست؟

هدـعههـبنشجوییداينامههانپایادرخالقیايهااردستانداعایترصلیامسئولیت•

کیست؟

به،حتمالیاتتخلفادرننشجویادانقشوستاصلیاهشگروپژانوـعنهـباولایهنمرااستاد•

متمابرورمشاوهنماراساتیداستاوریرـضاذـل.دوـبدـهانخودانستاامسئولیتنافیجهوهیچ

.ندـباششتهدایجدوقیقدرتنظاننشجویادارکاحلامر

هبهعهدهشهاوپژتمامیدرخالقیایهااردستانداعایترلیـصائولیتـمسکلیروـطهب•

،صلیاهشگروپژعطالاونبدحتیح،طررانهمکایخطایارینگااسهلالذ؛ستاصلیاهشگروپژ

جوـنشداازعمارخطاکادفرچهگرا)دکرهدانخومنتفیراصلیاهشگروپژمسئولیتجهوهیچبه

.(دبوهداخولمسئونیزحطررهمکایا
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چه اصولی را باید رعایت کنیم؟ در طراحی؟ اجرا؟ انتشار؟

اصل احترام به کرامت ذاتی، اختیار و آزادی انسان ها•

.آن باشداز ضررهای بیشترمنافع ناشی از پژوهش به طور متعارف و معقول،•

ها، پس از تایید علمی توسـ  یـم مرجـعنامههای پژوهشی و پایانطرح نامه تمامی طرحارسال •

کمیته های اخالق در پژوهش/علمی صالحیت دار جهت تصویب به کارگروه

تأیید طرح نامه توس  یم مرجع علمی صالحیت دار•

صالحیت علمی مجری طرح و محققان همکار پژوهش جهت اجرای پژوهش مورد نظر•

راک رعایت اصول اخالقی مرتب  با پژوهشگر و حامی مالی، مانند بیـان هرگونـه تعـارا یـا اشـت•

منافع
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 ایج؛ ارائة مقاله و انتشار نتدر قبل، هنگام اجرا و پس از پایان پژوهش( عمومی و اختصاصی)رعایت اصول و راهنماهاي اخالقی

هاي مختلف کشوربرقراري ارتباط کالمی و عملی مناسب میان عوامل انسانی پژوهش، با توجه به قومیت

هاي آسیب پذیررعایت اصول پژوهش بر روي گروه

رعایت اصول محرمانگی در اجرا و گزارش نتایج پژوهش

امکان جبران خسارت براي افراد درگیر در پژوهش، از زمان شروع تا پایان پژوهش

کننده در پژوهش، صرفاً به دلیل مشارکت و همکاري در پژوهشعدم تحمیل هزینة اضافی به افراد شرکت

عدم تحمیل هزینة اضافی به نظام ارایه خدمات سالمت و شرکت  هاي بیمه
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(ادامه)چه اصولی را باید رعایت کنیم؟ در طراحی؟ اجرا؟ انتشار؟ 
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راهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی
1396بهمن 
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مقدمه
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مقدمه

13

استانداردهاي

بين المللي

((COPEکمیته بین المللی اخالق نشر•

(ICMJE)المللی سردبیران مجالت پزشکی ی بینکمیته•

(  WAME)انجمن جهانی سردبیران علوم پزشکی•

راهنمای شورای سردبیران علمی•

کشوري
راهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی•



مقدمه

 ،رعایت استانداردهای اخالقی
:مراحل تحقیقیهمهدر 

14

طراحی اجرا  یجانتشار نتا



(ادامه)مقدمه

15

تخلف 

پژوهشي

هرگونه تخطی از 
های اعالم شدهاستاندارد

راهنمادر این 



(ادامه)مقدمه

16

مورددرقضاوت مبنایاین راهنما را در موارد ذیل
:استبررسیو موارد در دست شکایات واصله 

ابالغ «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی»
1394شده در شهریورماه 

ه آثار پیشگیری و مقابله با تقلب در تهی»قانون 
مجلس شورای اسالمی 1396/5/31مصوب « علمی



(ادامه)مقدمه
شی،پژوهطرحمقاله،پایان نامه،رساله،قبیلازآثاریواگذارییاوعرضهتهیه،-واحدهماده

ازاعمهنرییاوعلمیپژوهشی،شدهضب یاومکتوبآثارسایریاوگزارشکتاب،
عنوانبهواعانتفقصدبهحقوقییاحقیقیشخصهرتوس الکترونیمغیریاوالکترونیم

وجرمخوداثرعنوانبهدیگریتوس آنازبخشییاواثرکلارائههدفبا-شغلیاحرفه
زیررحشبهمجازاتمشمولدولتخزانهبهدریافتیوجوهواریزبرعالوهمرتکبانیامرتکب
:است

ازمحرومیتوسهدرجهنقدیجزایمجازاتمشمولحقیقیشخصتوس جرمارتکاب-1
.استششدرجهاجتماعیحقوق

ومدیرانومرتکبمجازاتبرعالوهحقوقیشخصتوس جرمارتکابصورتدر-2
(22)و(21)،(20)موادمطابقموردحسبحقوقیشخصمجازات-مربوطهگردانندگان

.می گرددتعیین1391/2/1مصوباسالمیمجازاتقانون
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شرایط نویسندگی مقاالت و آثار علمی: ۱فصل 
مصادیق تخلف پژوهشی در گزارش و انتشار آثار علمی: فصل دوم

اصول اخالقی در سردبیري و داوري نشریات علمی و : فصل سوم
پژوهشی
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1مورد 
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شرايط نويسندگی  : 1فصل 
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شرايط نويسندگی  : 1فصل 

• 1. Substantial contributions to the conception or design of the
work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for
the work; AND

• 2. Drafting the work or revising it critically for important
intellectual content; AND

• 3. Final approval of the version to be published; AND

• 4. Agreement to be accountable for all aspects of the work in
ensuring that questions related to the accuracy or integrity of
any part of the work are appropriately Investigated and
resolved.
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شود که چهار فردی نویسنده یم مقاله محسوب می: 1-1ماده 
. دارا باشدهم زمانشرط زیر را به طور 

ها هایی هستند که بین آندارای زیرمجموعه2و1های شرط
وجود دارد که نشان دهنده این امر است که دارا "یا"عبارت 

کفایت 2یا 1های ها جهت حصول شرطبودن هر یم از آن
.  کنندمی

وجود دارد که تأکید "و"عبارت 4تا 1های اصلی بین شرط
-را به4و 3و2و1کند نویسنده مقاله باید هر چهار شرطمی

:دارا باشدهم زمانصورت 



1ادامه فصل  شرايط نويسندگی-
 از در حداقل یکیهمکاری مؤثر و قابل توجهی فرد باید : ۱شرط

:  های زیر داشته باشدزیرمجموعه
ارائه ایده پژوهشی : الف

یا
طراحی مطالعه : ب

یا
هاجمع آوری داده: ج
یا
هاآنالیز و تفسیر داده: د
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شرايط نويسندگی  : 1ادامه فصل 

بازبینی دریافرد باید در نوشتن نسخه اولیه دستنوشته  و:2شرط
ای که متن از لحاظ و مرور نقادانه آن همکاری کند، به گونه

.  محتوای علمی دستخوش تغییر و تکامل شود

ی صالحیت علمشوند که واضح است افرادی واجد این شرط می
یلی یا الزم برای مرور نقادانه را بر اساس تجربه علمی و سابقه تحص

.  د داشته باشندکاری خو

ار مطالعه ی نهایی دستنوشته را قبل از انتشفرد باید نسخه:3شرط
.باشدرا تأیید کردهو آن

24



شرايط نويسندگی   : 1ادامه فصل 

نجرمپژوهشانجامهایجنبهکلیهمقابلدرپاسخگوییمسؤولیتباید4شرط
وعمومیراهنماهایوهادستورالعملرعایتمسؤولیتجملهازمقالهبه

ردپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتمصوبپژوهشدراخالقاختصاصی
هایسؤالیکلیهبهبتواندکهایگونهبهبپذیرد،رامقالهانتشاروانجامطراحی،
.دهدپاسخآننوشتاروپژوهشمحتوایصحتمورددرشدهمطرح

ویفنعلمی،استانداردهایرعایتباراکارگوناگونمراحلخودیابایدفرد
راحلمکهکسانیعلمیتوانمندیودرستکاریازیاوباشددادهانجاماخالقی
.باشدداشتهخاطراطمینانانددادهانجامراکارمختلف
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4مورد 

اداستودانشگاهعلمیهیأتعضووبرجستهدانشمندیکاحمد•

بهراخویشنامتاشودمیدعوتویازاغلب.باشدمیتمام

موالا معوی.نمایداضافهکنند،میتهیهارشدهمکارانکهمقاالتی

یمموافقتموضوعاینباها،نوشتهدستمختصرمرورازپس
.کند



5مورد 

مرکزیکدرواردتازهوجوانعلمیهیأتعضوعلیامیر•

هایهپروژازیکیدرگیرشدتبه.باشدمیمعتبرتحقیقاتی

جلساتدرشرکتجملهازمراحلیهمهدروباشدمیشاخص

هاست،دادهآنالیزوآوریجمعوپژوهشپروتکلباموافقت

توسطکهنویسدمیرامقالهیکنویسپیشاو.داردحضور
.گیردمیقرارنقدوبررسیموردهمکارانشسایر



7مورد 

میپزشکیوسالمتحیطهدرایحرفهنویسندهیکاحسان•

دراو.کندمیکارالمللیبینداروییشرکتیکدرکهباشد

باوداردتخصصمستدلکامالا نظریاتپرداختوساختن

ابمقاالت.دهدمیارتقاءراداروییشرکتمنافعخاصظرافت
.شودمیمنتشرنویسندگانتوافق



شرايط نويسندگی  : 1ادامه فصل 
تبصرههشت
ارادرامقالهنویسندگیچهارگانهشرای کهافرادییافردنامحذف:1تبصره

.استممنوع(پنهاننویسنده)نویسندگانلیستازباشند

دارارانویسندگیچهارگانهشرای کهافرادییافردنامکردناضافه:2تبصره
.استممنوع(مهماننویسنده)نویسندگانلیستدرنیستند،

همهداشتنبدونکهافرادینامذکرحقوقیواخالقیمسؤولیت:3تبصره
اشتندوجودبایاوآمدهمقالهنویسندگانزمرهدرنامشاننویسندگیهایشرط
ههمبااستشدهحذفنویسندگانلیستازنامشاننویسندگیهایشرط

.باشدمیمقالهنویسندگان
29



شرايط نويسندگی   : 1ادامه فصل 

هکپژوهشیهایتیممورددرنویسندگیشرای بودندارابهالزام:4تبصره•
درگروهعضویتصرفوکندمیصدقنیزباشندمیمتعدداعضایدارای

برایالزمشرای پژوهشیطرحهمکارعنوانبهفردناموجودیاوپژوهشی
ردمندرجمعیارهایکهافرادیتماماگرچهکند،نمیایجادرابودننویسنده
تیمیامرکزآنباراخودهمکاریاگرحتیدارند،را1-1ماده1شرط

فرصتی،نویسندگشرای سایررعایتبااستالزمباشند،کردهقطعپژوهشی
صورتهببایدموضوعاینسابقهوکنندپیدارانویسندهعنوانبهمشارکت
.شودثبتمکتوب
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شرايط نويسندگی  : 1ادامه فصل 

جمنتدانشجوییهاینامهپایانازکهمقاالتیدر:5تبصره•
مربوطه،دانشجویازاعمنویسندگاننیز،شوندمی
یکلیهبایدغیرهومشاور(ان)استادراهنما،(ان)استاد
.باشنددارارا1-1مادهدرشدهذکرچهارگانهشروط
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3مورد 

ویازوسیعمطالعهیکدر.استآمارمتخصصیکنیلوفر•

درموجودمتدلوژیوی.شودمیآماریمشاورهدرخواست

وبررسیراهاداده.دهدمیقراربررسیونقدموردرامطالعه

لحاصاطمینانآنهاآماریاعتبارازتاکندمیتحلیلوتجزیه

یبتصوومرورومقالهاولیهنوشتهدستنوشتندرولی.کند
.(نداردنقش)کندنمیمشارکتنهایی،نسخه



شرايط نويسندگی   : 1ادامه فصل 
:صرف همکاری در اموری مانند : 6تبصره •

تهیه و تامین بودجه پژوهشی

های مقطعی از جمله مشاوره آماری و روش شناسیی مشاورهارائه
ایجاد یا در اختیار قرار دادن امکانات آزمایشگاهی

های پژوهشی انجام آزمایشات مربوط به بیماران یا نمونه
و یا ارجاع و معرفی بیماران به پژوهشگران برای شرکت در پژوهش،

یـت شرای  کافی برای درج نـام انجـام دهنـده در لیسـت نویسـندگان  مقالـه منـتج از فعال
ی خـدمت مـذکور ای بـرای ارائـهپژوهشی را ایجاد نخواهد کرد؛ حتی اگر افراد حق الزحمه

.دریافت نکرده باشند

33



شرايط نويسندگی  : 1ادامه فصل 

)(تقدیر و تشکر Acknowledgement

ایر حمایت، طراحی، اجرا، نوشتن یا ساز کلیه افرادی که در : 7تبصره •
ی چهـار شـرط اند ولی همههمکاری داشتهمراحل تحقیق و پژوهش 

ر و تقـدی"باشـند، بایـد در قسـمت الزم جهت نویسندگی را دارا نمی
.مقاله  سپاسگزاری شود"تشکر
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8مورد 

تمجالازتعدادیدرواستمستقلایحرفهویراستاریکاحمد•

وکندمیویرایشرامقاالتمحتویفنینظراز.کندمیکار

التمقانوشتنینحوهدرراتوجیهیقابلومهمتغییراتاغلب
.دهدمیپیشنهاد



شرايط نويسندگی : 1ادامه فصل 

)(تشکروتقدیر Acknowledgement

یدارااستدستنوشتهویراستاریامترجمفق کهفردی:8تبصره•
.نیستنویسندگیشرای 

یمانجامنویسندگانازغیرمترجمیتوس متنترجمهکهموردیدر
ازوشوداشاره"تشکروتقدیر"بخشدرموضوعایناستالزمشود

.شودسپاسگزاریمترجم

36



موارد رايج تقدير و تشکر
ویرایش پروپوزال
تهیه حیوانات ویا نمونه ها, جلب مشارکت کنندگان, جمع آوری داده ها
مشاوره آماری
ورود داده ها
ویرایش ادبی
عکاسی
حمایت مالی یا فراهم آوردن امکانات
همکاری در امور دفتری

مشارکت کنندگان
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2مورد 

وکندمیادارهرابزرگدپارتمانیککهارشدپژوهشگریک•

تأمینجملهازاداریاموربهپرداختصرفویوقتبیشتر

مختلفییرشتهبوردهیأتعضو.شودمیدپارتمانبودجه

یهعالنظارتمختلفتحقیقاتیهایپروتکلبرواستعلمی

یاهادادهتحلیلوتجزیهوآوریجمعدرندرتبهاما.دارد

د،شومیانجامویدپارتمانتوسطکهزیادیمطالعاتینوشتن
.کندمیمشارکت



شرايط نويسندگی : 1ادامه فصل 

گروه،بخش،ریاستجملهازاجراییمسؤولیتداشتن:1-2ماده•
تسمهرگونهداشتنیاوتحقیقاتیمرکزدانشگاه،دانشکده،
بهمنجرخودخودیبهسطحیهردرمدیریتیوکارشناسی
ونویسندگیحقایجادومجموعهآندرموجودهایدادهمالکیت

هاهدادآنازشدهمنتجمقاالتنویسندگانلیستدرنامدرجلذا
.شدنخواهد
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شرايط نويسندگی : 1ادامه فصل 

تبصرهیم•
کنندهعهمراجافرادمستقیمغیرومستقیمالزامیااجبارگونههر:تبصره
ومراکزدرموجودهایدادهوهانمونهاطالعات،ازقانونیاستفادهبرای

رارقبرایآن،مانندوهابیمارستانبهداشتی،مراکزجملهازموسسات
ازادهاستفسوءمقاله،نویسندگانزمرهدرمشخصافرادیافردنامدادن

.شودمیمحسوبپژوهشیتخلفوبودهموقعیت
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6مورد 

میشرکتداروییبزرگکارآزمایییکدرارشدمحققهفت•

.دهستندرگیرشدتبهآزماییکارمراحلتمامدرآنهاهمه.کنند

ریتاکثتفسیرباآنهاازنفردوگزارش،نوشتنموقعدرولی

مقالهقفونفرپنجسرانجام.هستندمخالفکامالا نتایجازاعضا

الارسمجلهبهنویسندهعنوانبهنفرهفتاسامیباهمراهراای
.کنندمی



شرايط نويسندگی : 1ادامه فصل 
شرای دارایپژوهشگرانازنفرچندیایممخالفتصورتدر:1-3ماده•

-پایانیایتحقیقاتطرحازحاصلمقالهانتشارونوشتنبانویسندگیبالقوه
نممکصورتیدرتنهانویسندگانسایرتوس مقالهچاپوارسال،نامه

نتایجانتشاربهمایلکههمکارانازدستهآندرخواستباکهبودخواهد
جوزموبررسیدانشگاهیپژوهشدراخالقکمیتهدرموضوعهستند،پژوهش
.شودصادرمقالهچاپ

جملهاز،1-1مادهدرمندرجشروطفاقدافرادنامقراردادنمجوز،اخذدرصورت
قتموافانتشار،بامذکورافراداینکهمگراستممنوعمقالهدرمخالف،فرد
.کنندحاصلرانویسندگیشرای وکرده
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شرايط نويسندگی : 1ادامه فصل 

شرای حائزتوانندمیکهافرادازبرخیبهدسترسیکهدرصورتی:تبصرهیم
بهمایلهکنویسندگانازدستهآناستالزمنباشد،ممکنشوند،نویسندگی
عملهبمذکورفردبهدسترسیبرایراخودتالشتمامهستند،مقالهانتشار
.آورند

تنهاتهدستنوشنباشند،دسترسدرهمبازمذکورافرادیافردکهصورتیدرو
خالقایکمیتهتاییدموردموضوعاینکهبودخواهدانتشارقابلصورتیدر
.باشدهمکاتبطرفنویسندهیااولنویسندهفعالیتمحلدانشگاهپژوهشدر
نبایددستونشتهنهاییمتنتاییدوویاطالعبدونفردیهیچنامهرحالدر
.بگیردقرارنویسندگانلیستدر
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شرايط نويسندگی : 1ادامه فصل 

مکاتبهطرفنویسنده•
(شودمینامیدهمسؤولنویسندهاصطالحاًکه)مکاتبهطرفنویسنده:1-4ماده

درخودشنقوعلمیجایگاهدلیلبهکهاستدستنوشتهنویسندگانازیکی
از(نامهپایاناولراهنمایاستادیاطرحاصلیمجریمثال،برای)مطالعه
ایراداتوابهاماتبهپاسخگوییومکاتباتمسؤولیتنویسندگان،سایرسوی
سایرهبمهممکاتباتونظراتانتقالومقالهیادستنوشتهمورددرشدهمطرح

.داردعهدهبهرانویسندگانبینرواب تنظیمونویسندگان
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شرايط نويسندگی : 1ادامه فصل 

تبصرهچهار
:  ۱تبصره 

رفطنویسندهکهنیستمفهوماینبهمسؤولنویسندهعنوانبردنکاربه
-هبمسؤولیتاین.استآنگزارشوپژوهشصحتمسؤولتنهاییبهمکاتبه
استنممککههاییبرداشتسوءبهتوجهبا.باشدمینویسندگانتمتمعهده
طرفدهنویسن"عنوانازاستفادهشود،ایجادمسؤولنویسندهلفظازاستفادهدر

.استترمناسبجایگاهاینبرای"مکاتبه
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شرايط نويسندگی   : 1ادامه فصل 

استثناءیک:2تبصره•
ژوهشیپتیمیمتوس کهالمللیبینوملیکالنپژوهش هایدر•

دراننویسندگنقشوشده اندانجامپژوهشگرزیادتعدادباوبزرگ
ت،اسبودهتخصصیومحدودبخشیمبهمنحصرمقالهنوشتن

خودبهمربوطتخصصیقسمتبهنویسندگان،ازیمهرمسؤولیت
.شودمیمحدودوی
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شرايط نويسندگی  : 1ادامه فصل 
:3تبصره
کافیتوقوعلمیتوانکهاستمقالهنویسندگانازیکیمکاتبهطرفنویسنده
ستادا.باشدداراراعلمیمجالتونویسندگانسایربینالزمارتباطایجادجهت

یندهنویسعنوانبهدارنداولویتتحقیقاتی،هایطرحاصلیمجریواولراهنمای
وقتهجملازجایگاهاینداشتنشرای اینکهمگرشوند،شناختهمکاتبهطرف
داشتنذالباشند،نداشتهرامکاتبهطرفنویسندهوظایفشرحانجامبرایکافی
اگرچه،تنیسالزامیزمینهایندربیشترعلمیتوانیاوباالتردانشگاهیرتبه
رددامربوطهیحوزهدرایشدهتثبیتعلمیجایگاهکهفردیشودمیتوصیه
.بگیردعهدهبهراوظیفهاین
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شرايط نويسندگی   : 1ادامه فصل 

:4تبصره•
امکانکهدارندرااختیارایناستثناییوخاصموارددرمجالت•

راهمکاتبطرفیااولنویسندهعنوانبهنفریمازبیشنامدرج
دریشفافهایسیاستنشریه،استالزمراستاایندر.کنندفراهم
یمازبیشکهمقالههرمورددر.کنداعالمواتخاذمورداین

نایعلتاستالزمدارد،مکاتبهطرفنویسندهیااولنویسنده
دهداتوضیحصفحههمانزیرنویسدرروشنیصورتبهتصمیم
.شود

48



شرايط نويسندگی   : 1ادامه فصل 

نویسندگاننامترتیب•
نمیزابراساسمقالهنویسندگانبخشدرهانامترتیب:1-5ماده

مشخصآنانجمعیتوافقطریقازوافرادازهریممشارکت
هرتشعلمی،جایگاهافراد،دانشگاهیرتبهمانندعواملیومی شود
.داشتدنخواههانامترتیبدرنقشینویسندگانالمللیبینوملی
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شرايط نويسندگی: 1ادامه فصل 

تبصرهسه•

یماده1شرطدرمندرجهایدرفعالیتراسهمبیشترینکهفردی:1تبصره•
هاینامهپایانمورددر.بودخواهداولنویسنده یاست،داشته1-1

ویسندهنباشد،کردهتهیهرادستنوشتهاولیهنسخهدانشجوکهدانشجویی
.باشدمیدانشجواول

ندهنویسعنوانبهمکاتبهطرفینویسندهنامکهاستترمناسب:2تبصره•
.شودنوشتهآخر
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شرايط نويسندگی: 1ادامه فصل 

نویسندگانتوافقعدم
هاامنگرفتنقرارترتیبمورددرنویسندگانتوافقعدمصورتدر:3تبصره•

باگان،نویسندتمامیامضایبادرخواستیاستالزمنویسندگان،لیستدر
دانشگاهپژوهشدراخالقکمیتهبهفردهرهمکاریمیزاندقیقذکر

شود،الارسمربوطهتولیددستنوشتهبهمنجرپژوهشیطرحیکنندهتصویب
.بودخواهداالجراالزمنفعانذیهمهبرایمذکورکمیتهرای
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شرايط نويسندگی: 1ادامه فصل 

وریصافزایشبرایجملهازدلیلیهربهغیرواقعیآکادمیکوابستگیذکر:1-6ماده
تخلفوولقبقابلغیراخالقینظرازخاصدانشگاهیامؤسسهتحقیقاتی،مرکزانتشارات
.شودمیمحسوبپژوهشی
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شرايط نويسندگی: 1ادامه فصل 

تبصرهدو
درهکایموسسهبهراخودسازمانیوابستگینویسنده،استالزم:1تبصره•

هفاصلدراگرحتیکنداعالمدارد،فعالیتآندردستنوشتهارسالزمان
رپژوهشگسازمانیوابستگیدستنوشته،ارسالیاپژوهشانجامزمانی

تعهدیپژوهشانجاممحلمؤسسهبهنویسندهکهصورتیدر.باشدتغییرکرده
هرتاسالزمباشد،داشتهپژوهشانجامزمانوابستگیازاستفادهبرمبنی
.شودذکرنویسندهوابستگیدو
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شرايط نويسندگی: 1ادامه فصل 

وهادانشگاهپژوهشگرانوعلمیهیاتاعضایاستالزم:2تبصره•

ودخآدرسوسازمانیوابستگیذکرهنگامدرعالیآموزشمؤسسات

رسمیودانشگاهیالکترونیمپستازالمقدورحتیمقاالت،در

.کننداستفاده
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راهنمای اخالق حرفه ای نظام پزشکی

پژوهش،نتایجانتشاردراستالزمسازمانعضوپژوهشگران:۱۳۵ماده

وقدقیصادقانه،گزارشازجمله)پژوهشیآثارانتشاردراخالقاستانداردهای

ههرگونازورعایترا(منفیومثبتنتایجازاعمتحقیق،نتایجکامل

.کنندخودداریپژوهشی،داده هایتحریفیاداده سازی
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راهنمای اخالق حرفه ای نظام پزشکی

درمواردیدرتنهاموظف اندوابسته،وپزشکیِحَرفشاغالن:۱۳۶ماده

؛باشندرادارانویسندگیشرایطهمه یکهکنندمشارکتمقاالتنویسنده یقالب

ا  رایطشکهافرادینامآوردنازخود،تحقیقاتازحاصلمقاالتدربایدضمنا

:ازرت اندعباشرایطاینکنند؛خوددارینویسندهبه عنوانندارند،رانویسندگی

:کهمی آیدشماربهمقاله(نویسندگانازیکییا)نویسندهشخصی

یزآنالیاداده هاجمع آورییامطالعهطراحییاپژوهشیایده یارائه یدراوالا،

باشد؛داشتهچشم گیرسهمیداده ها،تفسیرو

ا  نقادانه یورمریاومقالهپیش نویسنوشتنبه صورتمقالهمتننوشتندرثانیا

باشد؛داشتهنقشمی انجامد،مقالهعلمیمحتوایاصالحبهکهآن

ا  وباشدکردهتأییدومطالعهراشدهنهاییمقاله یثالثا

تحقیقِ مراحلِ همه یدراخالقیاستانداردهایرعایتمسؤولیتدرنهایت،

.بپذیردراهمکارانبه وسیله یانجام شده
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