
 اخالق انتشاراتی نشریه علوم رایانش و فناوری اطالعاتتوافقنامه 

را  رایانش و فناوری اطالعات موعلنشریه های علمی پژوهشی و چاپ در مسئولیتوظایف و اخالقی تعریف و تحدید ای است که ، تعهدنامهتوافقنامهاین 

سردبیر فرد تحریریه و هیئتاعضای د. نویسندگان، داوران، شوجلوگیری نویسندگان مقاالت عامدانه و غیرعامدانه کند تا از بروز تخلفات پژوهشی ترسیم می

نشریه اقدام کنند و در مراحل نگارش، داوری، پذیرش های مرتبط در زمینه چاپ اصول اخالق پژوهشی و مسئولیتهستند که نسبت به رعایت  مجله موظف

گیری در داوری مقاله توسط داوران و تصمیمانجام مراحل نویسندگان،  ارسال مقاله توسطاقدام به د باشند. به آن متعهو چاپ اثرات علمی مندرج در نشریه  

تعهد و عدم اثبات و تبعیت از این حقوق است و درصورت  مطالعه، آگاهیمنزله سردبیر بهشخص و نشریه تحریریه تاهیاعضای مقاله توسط مفاد قبول یا رد 

مسئولین و  رانداو ،نویسندگان. از اختیار کامل برخوردار استقانونی مقتضی هرگونه اقدام نسبت به  نشریه، شدهی پذیرفتههامسئولیت اصول وبه بندی پای

در تمامی مراحل  "معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"پژوهش مصوب  منشور و موازین اخالقرعایت انتشار نشریه موظف به

 .های مربوط به انتشار اثرات علمی نشریه هستنددتا انتشار و دریافت بازخوراخذ 

 پژوهشی  غیراخالقی انتشاراتی و هایرفتار

مکاتبه، ارسال، اثر از قبیل  له از مراحل انتشارِهر مرحزیر در یکی از موارد به شرح وقوع رفتار غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشی صورت اطمینان از حصول در 

 .اثر تولیدی یا پدیدآورندگان آن برخوردار هستندحق برخورد قانونی با نشریه از نمسئولی داوری، ویرایش، چاپ یا پس از آن

 مفاد ، ثبت اثرهای یافته ،، مطالعات تجربیاتآزمایشعنوان نتایجساختگی بهمصنوعییج اها یا نتداده هیارا مطالب غیرواقعی وگزارش ها:داده لـجع

 سازد.اش دور میکه آن اثر را از واقعیت میدان واقعی ،نابجاو دخل و تصرفجایی جابه ،غیرواقعییا نتایج 

 هایواقعیتسازی منظور پنهانثبت و ارائه نتایج پژوهش بهها، وری دادهآبخشی از یا تغییر در فرآیند جمعدستکاری در، حذف ها:داده تحریف 

 .استنتایج تردید در ارایه خاص یا نمایی نتایج پژوهش در راستای اهدافبزرگو تر بزرگ

 های ساختاری در نوشتار یا ها، شباهتاندیشهبرداری در بیانو عبارات نویسندگان دیگر، رونوشتغیرمجاز از اثر، ایده اقتباس  :یـادب تـسرق

 اصیل علمی است. یپژوهشاثر عنوان مناسب یا معرفی آن بهها و نتایج دیگران بدون ارجاعانتساب ایده

 چاپ کارگیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود بهنویسنده فرد دیگری را برای انجام پژوهش به می:ـعل ارهـاج

 رساند.

 است گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته ،مؤسسه، مرکزبه هانتساب غیرواقعی نویسند غیرواقعی: انتساب. 

 از مصادیق آن هستند.اثر  حذف مؤلف واقعیو افتخاری مؤلففزودن پوشان، اانتشار هم ،ارسال مجدد مقالهاصالت:  تقلب در 

 مسئولیت پدیدآورندگان اثر

 تدوین گردد نشریهتخصصی زمینهمطابق با  و های نشریهاستانداردبا رعایت کامل و منسجم، کامل علمی  مستندِیک صورت ارسالی باید به همقال. 

 منبع نام ، با ذکر موجودهای پژوهشسایر استفاده از برداشت و و هرگونه باشد اصیل نویسندگان پژوهشبرخواسته از  عنوان اثر علمی بایدمقاله به

رعایت صداقت و ها یافته یقدقدرج باید با در مقاله پژوهش انتشار نتایج . دهی شودآدرسو تاریخ انتشار آن مطابق قواعد نگارش و ضوابط نشریه 

 .صورت گیردصحیح اصولی و صورت بهی مورد استفاده، هادادهپژوهش و درج مجموعه انجام 

  انتشار صحتدر مسئولیت هرگونه اثر علمی خود هستند. درج نتایج دقت اطمینان از و مفاد صحتاز به رعایت اخالق و اطالع  موظفنویسندگان

توسط در زمان انتشار و پس از آن معنی تأیید مطالب آن بهدر نشریه چاپ مقاله و است آن اثر علمی ، بر عهده نویسندگان همقال فادمدرج و دقت 

 نیست.مسئولین نشریه 

  پس از آن مطابق مفاد تااقدام به انتشار نشر از در تمامی مراحل "غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشی هایرفتار"از خودداری نویسندگان موظف به 

 هستند. "رفتار غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشیتعاریف "

  صورت بهدیگر د علمی در هیچ مجلبخشی از آن نباید یا و مقاله کل  .جهت نشر برخوردار نیستنداثر خود  "ارسال مجدد"از حق نویسندگان

 .قرار گیردانتشار علمی داوری و  فرآیندد یا در ودر داخل یا خارج از کشور چاپ شو یا ترجمه آن زبان اصلی بهمستقیم 

  اثر علمی جدید های اثرات علمی خود با تغییرات نامتعارف در قالب ارایه در قالب انتشار سوابق یافته "پوشانهم انتشار"از حق نویسندگان

   برخوردار نیستند.

  از پدید کسب اجازه با  ،هاآندقیق دهی نسبت به ارجاع و آدرس، در اثر علمی خود دیگرهای پژوهشمطالب درج موظفند درصورت نویسندگان

 .قواعد و ضوابط نگارش نقل قول، اقدام کنندو رعایت  (مطابق ضوابط قانونیاثر )آن آورندگان 

  های مجازی که اثری در تولید آن مقاله پدیدآورندگان اثر اقدام کند و از درج نامتمامی مشخصات نام و درج نسبت به  بایدنویسنده مسئول مقاله

 .اند خودداری ورزددر پژوهش موثر بوده که ییهانام حذفاند و نداشته



  و از توافق در درج  تمامی نویسندگان و پدیدآورندگان آن اثر اقدام کندمندرجات مقاله بهو مفاد  رسانیباید نسبت به اطالعنویسنده مسئول مقاله

 اطمینان حاصل کند.مفاد و جایگاه پدید آورندگان در مستند نهایی 

  الحق در غیرمالی ذیو مالی افراد یا موسسات پشتیبان کسب نظر و جلب رضایت موظف بهمقاله و انتشار ارسال در صورت اقدام به نویسندگان

 .های هستندتولید اثر با معرفی و ذکر مشخصات آن

 درج در دقتی مرحله از انتشار علمی اثر خود از اقدام به ارسال تا پس از نشر، هرگونه خطا و بینویسندگان موظفند در هر و  پدیدآورندگان اثر

تا اصالح آن مقتضی نسبت به پذیرش مسئولیت در قالب رفع خطا و اقدام  را به مسئولین مربوطه نشریه اطالع دهند ومقاله  مفاد و مشخصات

 .مطابق نظر مسئولین نشریه  انجام دهندمقاله را گیری بازپس

 انتقادات و سؤاالت های خود در مقابل و نتایج یافتهاطالعات  ،هانمونهنسبت به ارایه مقاله،  انتشار علمیرود پس از از نویسندگان انتظار می

 .باشند نشریه پاسخگواحتمالی خوانندگان 

 صورت به را خود واسطه پژوهشبهمحیطی احتمالی زیست هرگونه خطراترسانی هستند که نسبت به اطالعموظفنویسندگان  پدیدآورندگان اثر و

 .انتشاری اقدام کنندشفاف در مقاله واضح و 

  اثر داورانمسئولیت 

  یاری نشریه مساعدت و تحریریه تاسردبیر و اعضای هیبهدر جهت تولید و ثبت یک اثر علمی بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقاالت،  باداور

 کند.مقاالت نویسندگان کمک میو تثبیت ارتقای کیفی و محتوایی  ،بهبودطریق بهاین ساند و از رمی

 سردبیر نشریه را از تصمیم خود در مورد ارسالی برای داوری از بررسی خالصه مقالهباید پس  نشریهبا دارای سابقه فعالیت داوری  انتخابی داور ،

( و غیرهکمبود وقت مشکالت داوری، ، علمی خود خارج از حوزه تخصص و فعالیت مانندگوناگون  یلدالداوری )بهفرآیند پذیرش پذیرش یا عدم

 کند. کمکجایگزین  هایانتخاب داورفرآیند داوری، سردبیر نشریه را در فرآیند پذیرش درصورت عدم رودانتظار می وسازد مطلع 

  خارج از حوزهموضوعات از پذیرش  همچنین .نظر و متخصص باشدصاحبارجاعی ای در حوزه موضوعی مقاله حرفهانتخابی باید از نظر داور-

  .است خودداری کند منصفانهخویش که در آن فاقد رفتار اصولی  اتنظرو یا مخالف علمی خود فعالیت یا توان

  همچنین نباید  .ارجاعی اقدام کند مقاالتنسبت به پذیرش و بررسی های خاصی ، مؤسسات و شرکتفرادمنافع ادر جهت حفظ نباید انتخابی داور

 کند.را تقبل  داشته استآن مشارکت مفاد یا نوشتن نتایج تجزیه و تحلیل آن،  داوری مقاالتی که در انجام

 در قالب ساختار مستندات مورد نظر نشریه یا درصورت پذیرش داوری مقاله، موظف است  رسمی دارای سابقه فعالیت داوری با نشریه انتخابی داور

شده به زمانی تعیینمدارک الزم در مهلتشواهد و ه یضح و روشن و با ارااوطور هتخصصی اصالحی خود را بعلمی و نظرات طبق قواعد رسمی، 

اجتناب داوری فرآیند ای در سلیقهشخصی واز اعمال نظر ضمنا باید  کند.ارسال اطالع جهتنویسندگان بهو گیری جهت تصمیمسردبیر مجله 

 ورزد.

 و از مفاد آن له کند خودداری  جزئیات آنباید از افشاء مفاد و  است کهموظف به حفظ محرمانه مفاد مقاالت و مستندات مربوطه آن  انتخابی داور

 .دنکناستفاده ها آناعتبارسازی انتقاد یا بیدر راستای علیه نویسندگان یا 

  داشته باشد و نویسنده یا مقاله اطمینان ها در دهی آنی موضوع و آدرسپژوهشسوابق از اطالع به داوری باید نسبت  انتخابی در صورتداور

 .مطلع سازدبا موضوع مقاله مرتبط انتشاریافته های پژوهشنویسندگان را از 

  اجازه  و از نشریه را نداردسردبیر از مجوز و بدون اخذ سپردن فرآیند داوری به فرد دیگر در خارج از ساختار و ضوابط نشریه حقانتخابی داور

 .برخوردار نیستداوری  فرآیندمستقیم با نویسندگان مقاالت درارتباط 

 


