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 علمي هايگزارش و مقاالت درنگارش

 

ويژه در كشور مـا اخير و به يهاها در ايران و جهان از سابقه طوالني برخوردار است اما كثرت وقوع آنها در سالاگر چه دزدي علمي هم مثل ساير دزدي

به آثار اصيل دانشمندان ايراني به ديده سوء ظن نگريسته شـود و درسـت يـا نادرسـت، زيـر ذره باعـث شده است اعتبار علمي كشور مورد تهاجم واقع گردد و 

در پيشـرفت علمـي  ياهاي پژوهشي و انتشار مقاالت علمي در مجالت علمي داخلي و خارجي از اهميت ويژهقرار گيرد. درست است كه انجام طرح يبـين كنجكاو

المللي خواهد رسيد كه اصول اخالقي و حقوق پديدآورندگان آثار علمـي و يا وجه داشت كه اين پيشرفت، زماني به تأييد مجامع بينكشور برخوردار است اما بايد ت

، يمقـاالت علمدليل ناآگاهي )و بعضاً بـه عمـد( از نحـوة صـحيح ارائـه رعايت شده باشد. متأسفانه برخي از پژوهشگران، به يهمكاران مؤثر در ايجاد يك اثر علم

 -متعدد بسيار آسان شده است يافزارهاكه امروزه با استفاده از نرم- شود. كشف اين خطاهاعلمي محسوب مي يدزدشوند كه از مصاديق بارز مي يمرتكب خطاهاي

دنبـال خواهـد داشـت كه باعث تخريب يهاتي را بهشود و طبعاً تنبباعث سرافكندگي نويسنده )يا نويسندگان(، مؤسسه علمي ذيربط و نهايتاً جامعة علمي كشور مي

شخص نيز خواهد شد. اگرچه مسئوليت رعايت موارد به عهده استاد راهنماست ولي همه نويسندگان درتخطي از مـوارد بـه يك ميزان مسئول  ياموقعيت حرفه

شود، بعضاً يمشخص معلمـي هسـتند  يهـاپـژوهش يارزياباص كه مسـئول خ يهستند و از آنجا كه اين موارد بيشتر به وسيله داوران صاحب نظر در گروه علم

شده است چنانچه سبب كاهش اعتبار نويسنده هيأت علمي مقاله در بين همكاران مذكور شده است. اين موضوع تنها به كاهش اعتبار نويسـندگان مقالـه محدود ن

در ي مينفت، گاز و پتروش عيدر صنا ديجد يها يفناور يالملل نيكنفرانس ب اوليني به علت ارائه آن در اخيراً قبول مقاله پذيرفته شده در يك نشريه علمي خارج

ده و ضمن برخورد نمو يعلمي با فرد يا افراد خاطي هااز انجمن يبرخ ي، معلـق گرديد. اين روال جديد بسياري از مجالت معتبر است و از طرفدانشگاه تهران

 .اندكرده يديگر نشريه جلوگير يهاشماره ها ياايشان در كنفرانس يعلم يهااشكال، از پذيرفتن پژوهش يدارا علميمردود نمودن پژوهش 

رايت( متعهد نيست ولي اين موضوع نبايد سبب تضييع  يدر خصوص حق انتشار )كپ يالمللبين يهاموارد، قوانين ايران هنوز به پيمان نامه يدر بسيار 

چه بسا موارد ناديده انگاشته شده در اين خصوص عالوه بر كاهش اعتبار فرد )افراد(  .]1[اخالق علمي شود يحقوق ديگران، سوء استفاده افراد يا پايمال ساز

 .شده است ي، در نهايت منجر به جريمه هاي نقديخـاط

اصيل و معتبـر گسـترش يابنـد  يعلم يهاعلم در حال توسعه با سرعت شگرف است تا پژوهش يانكارناپذير برا ي، ضرورتيعلم يارد دزدبا مو يلزوم آشناي 

 د.شون يايران در سطح جهاني هااعتبار مقاله يو سبب پيشرفت علمي كشور و حت

 

 علمي يبارز دزد يهانمونه -۱

سوء اسـتفاده  -تضييع حقوق همكاران مؤثر در ايجاد يك اثر علمي و پ -تضييع حقوق از پديدآورندگان آثارعلمي، ب -علمي در سه دسته الف يموارد دزد 

 د.شونمي يشخص به شرح زير تقسيم بند از آثار علمي ارائه شده قبلي خود

 

 يعلم تضييع حقوق از پديدآورندگان آثار -۱-۱

 ت:تضييع حقوق در زير آورده شده اس هاي اين بعضي از نمونه

 [ 2و3پژوهش علمي ديگري را به طور كامل يا با تغييرات اندك به نام خود ارائه كردن [ 

 [ 1و2و4ارائه كلمه به كلمه مطلب يا مطالبي از يك مرجع در يك پژوهش علمي [ 

 2و3ارجاع ]هايي از آن بدون ارائه قسمتي از مطالب يك پژوهش علمي با ارجاع و يا قسمت [ 

 2و3هاي منابع مختلف در يك پژوهش علمي بدون ارجاع مشخص به آن منابع]ها و جملهاستفاده از ايده [ 

 2و3اي از يك منبع با نگارش متفاوت با حفظ مفهوم اصلي، بدون ارائه منبع مورد استفاده]ارائه جمله[ 

  حفظ محتواي اصلي پژوهش علمي بـه نحـوي كـه تلقـي شـود كـه ايـده مربـوط بـه ارائهتغيير در ظاهر، ساختار و جمله هاي كليدي و تلفيق آنها با 

 بدون ذكر مرجع يا حتي با ذكر مرجع  ]2و3دهندة پژوهش علمي است ]



 و وصل كردن آنهـا به هم ها هاي كليدي چند اثر مختلف و تلفيق آنها با استفاده از منابع مختلف و تغيير بعضي از جملهتغيير در ظاهر، ساختار و جمله

 ،بدون ذكر مرجع يا حتي با ذكر مرجع  ]2و3دهنده پژوهش علمي است]به نحوي كه تلقي شود كه ايده مربوط به ارائه

 [2بيان مطلب يا مطالبي از يك مرجع با جمله بندي جديد به نحوي كه با مفهوم مرجع اصلي متفاوت باشد[. 

 ون كسب اجـازه از منتشر شده بد هاي اطالعاتيها يا بانكهاي آزمايشگاهي، نتايج، دستور العمل دستگاه، دادههاها، نقشهجدول ،هااستفاده از شكل

 حتي با ارائه مرجع ]1[سازمان منتشركنندة پژوهش علمي مذكور 

 طراحي فرايند قفل شكسته و بدون ليسانس براي شبيه سازي يا مدلسازي 1افزارهاياستفاده از نرم 

 علمي ديگر  2قالة چاپ شده يا بخشي از آن به زبان ديگر براي نشريه يا همايشارائه م 

 2]ر يا بدون آن ارجاع ندادن به منابع مورد استفاده در يك پژوهش علمي از قبيل اينترنت، كتاب، جزوه درسي يا سخنراني با داشتن حق انتشا[ 

 يبرداري از آن در صورت استفاده از يك منبع اينترنت ارائه ندادن آدرس دقيق وبگاه )سايت اينترنتي( و زمان بهره 

 

 تضييع حقوق همكاران مؤثر در ايجاد يك اثر علمي  -2-۱

 :هاي اين تضييع حقوق در زير آورده شده استبعضي از نمونه

 نام نبردن از استاد راهنما، استاد مشاور، دانشجو يا افرادي كه در بوجود آمدن اثر، سهم علمي داشته اند. 

 ها و نتايج مشترك منتشر شده در يك اثر علمي استفاده انحصاري هر يك از پديد آورندگان اثر از مطالب، ايده 

  ارائه مقاله چاپ شده مشترك با همكاران يا بخشي از آن به زبان ديگر براي نشريه يا همايش علمي ديگر 

  اا آنهبآماده سازي يك پژوهش علمي مؤثر بوده اند بدون هماهنگي ارائه يك مقاله در يك نشريه يا همايش علمي با نام كساني كه در 

 

 شخص سوء استفاده از آثار علمي ارائه شده قبلي خود -۳-۱

  :هاي اين سوء استفاده در زير آورده شده استبعضي از نمونه

  ارسال مقاله چاپ شده در يك نشريه براي ارائه در يك كنفرانس يا همايش علمي 

 ز از نشريه اپ شده در مجموعه مقاالت يك همايش علمي براي چاپ مجدد در يك نشريه مگر با طرح سابقه چاپ قبلي و اخذ مجوارائه مقاله چ 

 رسال همزمان يك مقاله براي دو يا چند نشريه يا همايش علمي ا 

  ارسال مقاله ارائه شده در يك همايش علمي براي ارائه مجدد در همايش علمي ديگر 

  ارائه مقاله چاپ شده )يا حتي بخشي از آن( به زبان ديگر براي نشريه يا همايش علمي ديگر 

 رها، نمودارها و نتايج منتشر شده خود در يك مقاله ديگها، جدولها )به صورت كلمه به كلمه(، روشاستفاده نويسنده از جمله 

 

  :هاي علمينكات مهم اخالقي در خصوص پژوهش -2

اي يـت اخـالق حرفههاي علمي گامي اصولي براي رعاهاي اخالقي در ارائه پژوهشآيند، رعايت نكتهپرهيز از مواردي كه دزدي علمي به شمار ميدر كنار 

ت از يك اثر علمي، ـا حماياست. رعايت اين نكات داراي مزايايي از قبيل ارائه اطالعات دقيق در خصوص پژوهش علمي صورت گرفته، ايجاد انگيزه براي مشـاوره ي

 ت:اس افزايش حس اعتماد در بين همكاران علمي و ايجاد اشتياق در به عهده گرفتن انجام پـژوهش علمـي اسـت. ايـن نكـات شامل موارد زير

 5]شخصي كه كار عمده را انجام داده است به عنوان نويسنده نخست نام برده شود.[ 

 

  5داشته اند، نام برده شوند] علميتمام افرادي كه در بوجود آمدن اثر، سهم.[ 

 [5از افراد يا مؤسساتي كه در بوجود آمدن اثر سهم داشته اند، قدرداني شود.[ 

 5]از افرادي كه در توليد اثر سهم نداشته اند، نام برده نشود.[ 

                                                           
 سازي كه در ايران داراي ليسانس هستند.منظور نرم افزارهاي شبيه - 1
 انديشي و ... است.همسگالي، همهاي علمي از جمله كنفرانس، كنگره، سمپوزيوم، سمينار، فروم، منظور از همايش، تمام گردهمايي - 2



 د.استفاده نكنن مي به صورت انحصاريها و نتايج مشترك منتشر نشده در يك اثر علپديدآورندگان اثر از مطالب، ايده  

 هـا و اطالعـات منـدرج در مقالـه يـا تحقيـق هـا، جـدولشود نبايد از ايـدهداوري كه جهت بررسي و ارزشيابي يك مقاله يا پژوهش علمي انتخاب مي

ژوهشي متقاضي براي تخصيص ها و پيشنهادات پژوهشي كه از طرف صاحب ايده به سازمان و مراكز پعلمـي سوء استفاده كند. در بعضي موارد ايده

ماند اما پس از مدتي همان ايده و طـرح در قالـب يـك پـروژة جواب ميشود و يا بيگردد، به داليل مختلف مردود اعالم مياعتبار مالي ارسـال مي

  د.شوميگيرد و به شخص يا سازمان مورد نظر واگذار پژوهشـي مـورد اسـتفاده قـرار مي

  2و6مكان ارائه پژوهش علمي يا تغيير و حذف مطالب دخالتي نداشته باشد] زمان وحامي مالي در .[ 

 5]اي نداشته باشند، ارائه نشونديك مطلب تازه هاي متعدد، به نحوي كه هردستاوردهاي يك پژوهش علمي در قالب مقاله.[ 

 5]نتايج پژوهش علمي بدون تغيير يا حذف قسمتي از پژوهش علمي ارائه شوند.[ 

 د.براي نويسندگان اثر استفاده نشو از عناوين غيرواقعي  

 

  پيشنهادات -۳

 :تواند راهگشا باشدها يا جلوگيري از دزدي علمي، توجه به نكات زير ميبراي بهبود سطح علمي مقاله

 پايبندي بر امانت و درستكاري به عنوان اصول اخالقي -الف

ورت توجه به هدف اصلي ارائه پژوهش علمي كه همانا در اختيار گذاشتن نتيجه واقعي پژوهشات براي اعتالي علم و يا مروري صحيح بر پژوهشات صـ -ب 

 .هاي گوناگون و بعضاً جديد در زمينة پژوهش علمي استهاي پژوهشي در يك زمينه علمي مشخص و آگاهي از روشگرفته براي جمع بندي يافته

 پرهيز از عجله و سهل انگاري در ارائه پژوهش علمي به هر منظوري به ويژه براي ارتقاي علمي، شغلي يا ارسال مقاله براي همايشي خاص  -پ 

ه خـود خصوص مقاالتي كـه توسـط ديگـران و نـاند. بهتخصيص امتياز باالتر براي مقاالتي كه در چندين پژوهش علمي به عنوان مرجع استفاده شده -ت

 .عنوان مرجع مورد استفاده قرار گيرندنويسندگان به

 .كم نكردن امتياز مقاالتي كه تعداد نويسندگان زيادي دارند در صورتي كه كار در سطح ملي يا با تخصص هاي مختلف انجام شده باشد -ث

 آشنايي دانشجويان با روش پژوهش و ارائه پژوهش علمي از دوره كارشناسي  -ج

 هاي ارائه شده توسط استاد راهنما پژوهش علمي دانشجو و مرجع كنترل -چ

 تخطي  ددرخواست دبيرخانه نشريه، همايش يا دفتر دانشكده و گروه براي تكميل فرم تعهدنامه پژوهش علمي قبل از ارائه آن با آگاهي دادن از موار -ح

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

مي در صورت مشخص شدن اشتباه علمي آگاهانه يا ناآگاهانه توسط هريك از نويسندگان و يا شخص ديگر قبل از انتشار پژوهش علمـي، بايسـتي تما -د

 .]2و6اي از بررسي جلوگيري شود ]نويسندگان، در جريان قرار گيرند و از انتشار مطلب در هر مرحله

ي پس از انتشار پژوهش علمي، بايد به همة نويسندگان و مسئولين همايش يا نشريه اطالع داده شـود. در در صورت مشخص شدن اشتباه علم -ذ

 .] 2و6هاي بزرگ، مقاله از فهرست مقاالت ارائه شـده حـذف گـردد]در اشتباه هاي كوچك، اصالحيه موارد ارسال و درج شود واشتباه

پس از دفاع، الزم است قوانين مدوني در خصوص دانشجو يا دانشجويان خاطي و استاد يا استادان  هاهمچنـين در مورد اشتباه علمي پايان نامه 

 .]1مربوطه تنظـيم شود]

 ]1]هاي ارائه خدمات كامپيوتري تايپ يا چاپهاي قانوني و نظارت براي مكانتعريف چارچوب -ر 
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