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معموالً بانی مطالعه صاحب داده هاست
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DATA 
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شامل افرادي می شود که ميتوانند مسئوليت  
محتواي علمی اثر را بعهده داشته باشند

حق نویسندگی 
(AUTHORSHIP)



حق نویسندگی
• شرط زیر را داشته باشد۴باید هر 

سهم قابل توجه و همکاري موثر در انجام پژوهش  -۱
داشته باشد

در نوشتن -۲ draft یا بازبينی آن نقش ایفا کند
نسخه نهایی مقاله را مطالعه و تایيد کند-۳

ه مسئوليت پاسخگویی در مقابل کل مقاله را داشت-۴
باشد



معيارهاي نویسندگی

: سهم قابل توجهی 
 ایده پژوهشی 
 طراحی مطالعه
 گرد آوري داده ها 
 آناليز 
 تفسير نتایج  



معيارهاي نویسندگی

: نویسنده پنهان
شرط را دارد و حق وي ضایع می ۴هر 

شود
ممنوع است



معيارهاي نویسندگی

: نویسنده مهمان
– شرط را ندارد و به دالیلی اسمش ۴

.نوشته می شود
– ممنوع است



Øمعيارهاي نویسندگی

عضو تيم پژوهشی بودن حق نویسندگی  
ایجاد نمی کند
عضو تيم پژوهشی که قطع ارتباط داشته
در صورت داشتن شرط اول شرایط 
نویسندگی باید براي وي مهيا شود 



Øمعيارهاي نویسندگی
تهيه بودجه پژوهشی
کمک به آناليز آماري
مشاوره اپيدميولوژیکی
امکانات آزمایشگاهی
انجام آزمایش

...خواندن عکس و 
ارجاع بيمار



در پژوهش هاي بزرگ که توسط یک تيم  
پژوهشی انجام شده اند و نقش نویسندگان در 
ایجاد مقاله بسيار تخصصی بوده است، سهم و

مسؤوليت هر یک از نویسندگان می تواند  
محدود به قسمت تخصصی مربوط به خود 

در این موارد پژوهشگر یا  . وي گردد
پژوهشگران اصلی، فردي را که مسؤوليت 
کليت مقاله را خواهد داشت، تعيين خواهند  
.کرد



نویسنده مسئول
نویسنده طرف مکاتبه هست و بهتر است استاد
راهنما یا مجري طرح این مسئوليت را عهده دار 
.شود

مسئول مکاتبه هست و مسئوليت صحت مطالعه
را از بقيه ساقط نمی کند



ترتيب نویسندگان

ليهبر اساس ميزان مشارکت یا توافق او*



ترتيب نویسندگان

بيشترین نقش نویسنده اول*

هيه در پایان نامه دانشجویی به شرط ت*
draftنویسنده اول هست



پيشگيري از اختالف بر سر حق نویسندگی

• ابتدا مشخص کنيد که چه کارهایی در این مطالعه حق 
نویسندگی می آورد و چه کارهایی تنها شامل تقدیر و 

سپس کارها را تقسيم کنيد و بر سر . تشکر می شود
نویسندگان و ترتيب نام آنها توافق کنيد

• د نویسندگی را به انجام و کيفيت انجام کار مربوط بداني
نه به عنوان یا نقش افراد



• عدم توافق نویسندگان در مورد ترتيب در صورت 
کتبی تمام  نامشان در مقاله به درخواست 

پژوهش دپارتمان،  کميته اخالق در در نویسندگان 
مرکز تحقيقات، دانشکده یا مؤسسه ي محل اجراي 
طرح مربوطه مطرح می گردد و اتخاذ تصميم  
می شود

• راي کميته اخالق الزم االجرا است



:انتشار نتایجعدم توافق نویسندگان در در صورت 

در کميته اخالق در پژوهش دپارتمان، مرکز  
تحقيقات، دانشکده یا مؤسسه ي محل اجراي طرح 
مربوطه مطرح می گردد و اتخاذ تصميم می شود

نوشتن اسم افراد مخالف انتشار ممنوع است



نویسندگان  دسترسی به یکی ازعدم در صورت 
:انتشار نتایججهت

• در کميته اخالق در پژوهش دپارتمان، مرکز 
تحقيقات، دانشکده یا مؤسسه ي محل اجراي طرح 
مربوطه مطرح می گردد و اتخاذ تصميم می شود

• نوشتن اسم افراد بدون اطالع ممنوع است



به جز ترجمه و ویرایش ادبی متن، خرید هرگونه  
submitخدماتی از شرکت ها مثل نوشتن و  ... و 
ممنوع است



انتساب
غيرواقعی وابستگی آکادميکذکر 

به مؤسسه، مرکز یا دپارتمانی ( صوري)
که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در 
فعاليت حرفه اي فرد نویسنده ندارد، 
.نادرست است



 افراد و سازمانهایی که نقش کمی در تهيه اثر داشته 
اند

 افرادي که نقش موثر داشتند اما معيارهاي 
نویسندگی را ندارند

• باید همراه با ذکر نقش آنها باشد

تقدیر و تشکر

ACKNOWLEDGEME
NT



(موارد رایج)تقدیر و تشکر 

ویرایش پروپوزال

 تهيه حيوانات ویا نمونه , جلب مشارکت کنندگان, جمع آوري داده ها
ها

مشاوره آماري

ورود داده ها

ویرایش ادبی

عکاسی

حمایت مالی یا فراهم آوردن امکانات

همکاري در امور دفتري

مشارکت کنندگان



تاریخچه اخالق

دکتر غالمرضا فریداعالیی

دانشکده علوم پزشکی مراغه



ها در قرون گذشته علم، تجربه افراد بود و دانشگاه-۱
محل آموزش تجربه افراد به دانشجویان بود

و عصر دانشگاه همبولتی۱۷شروع پژوهش از قرن -۲

۱۸۹۶و شروع بداخالقیها مثال در سال ... -۳
Sanarelli یا در  نفر تزریق کرد۵عامل تب زرد را به

....   جنگ جهانی دوم لفورت و



ستقل  اولین اعالمیه هلسینکی نقش کمیته م۱۹۷۵در سال -۴
نظارت را معرفی کرد

مجمع موسسات علوم پزشکی )۱۹۹۳CIOMSدر سال -۵
الین اخالق  گاید( بین الملل وابسته به بهداشت جهانی و یونسکو

بروزرسانی ۲۰۰۲در پژوهش زیستی را اعالن نمود و در سال 
کرد



در ایران
هیچ اهمیتی نداشت فقط به خاطر الزام مجالت ۲۰۰۰تا سال 

بود

راهنماي عمومی اخالق در پژوهش هاي علوم پزشکی  داراي  
۱۳۹۲-۱۳۷۹آزمودنی انسانی  در جمهوري اسالمی ایران در 

کمیته هاي اخالق شکل جدیدي گرفت۴-۱۳۹۳از سال 



مقاله ۵۸بعد از رترکت شدن 
در دو سال قبل فاز جدیدی  
از نظارت اخالقی شروع شده

است



A shady market in scientific papers mars Iran’s 

rise in science

Richard 

Stone 



•peer review manipulation,

• authorship manipulation,

• plagiarism (up to 70%).

29

:بر اساس گزارش سایت خبری نیچر



کل افراد۱۹۹آمار دقيق •
با وابستگی دانشگاه علوم پزشکی۹۹•

عضو هيات علمی دانشگاه های علوم ۵۴•
پزشکی

کارمند۲۰•
نفر بدون وابستگی۷•

بقيه دانشجو•
30

:بر اساس گزارش سایت خبری نیچر



4/9/2018

رسیدگی به تخلف افراد متخلف در پرونده مقاالت 

خارج شده از برخی مجالت معتبر 

که خبر آن توسط سایت نیچر منتشر شد



ایجاد یک صفحه ویژه برای ایران در سایت 

Retraction Watch



راه حل
ایجاد زیر ساخت براي پژوهش-۱

توانمند سازي اعضاي هیات علمی-۲

آموزش کارشناسان اخالق-۳

اخالق نظارت بیشتر توسط کمیته هاي-۴
و مدیران



اجرای برنامه جامع  پایش ملی رعایت استانداردهای 

اخالقی  ا در همه مراحل انجام  پژوهش های زیست 

:۱۳۹۷پزشکی در سال 

تصویب

مطابق با 
استاندارد اخالقی 

باشد

نظارت

در مرحله  
انجام

نظارت

از نظر اخالقی  
قابل قبول 

باشد

4/9/2018



اقدامات  زیرساختی براي توسعه کيفی پژوهش هاي علوم 
پزشکی  و اخالق در پژوهش 

ایجاد نظام اعتبار بخشی کميته های اخالق در پژوهش های علوم
پزشکی  در دانشگاه های علوم پزشکی،  وزارت علوم و دانشگاه 

آزاد

۱

ابالغ دستورالعمل رسيدگی به تخلفات پژوهشی و تشکيل
کارگروه  رسيدگی مربوطه در دبيرخانه کميته ملی اخالق در  

پژوهش 

۲

رسيدگی به تخلفات پژوهشی از جمله برخورد جدی با متخلفين  
عضو۵۴برخورد با )از جمله متخلفين گزارش اخير نشریه  نيچر 

( هيات علمی درگير از دانشگاه های علوم پزشکی

۳

ایجاد و توسعه نظام ثبت کارآزمایی های بالينی IRCT ۴



لوم اقدامات  زیرساختی براي توسعه کيفی پژوهش هاي ع
پزشکی  و اخالق در پژوهش  

از تحقيقات بزرگ چند مرکزی و جمعيتی با حمایت جدی 
رویکرد توسعه کيفی پژوهش ها  و حل مشکالت کشور

۵

برگزاری ده ها کارگاه و همایش اخالق در پژوهش برای 
و اعضای کميته های اخالق در پژوهش توانمندسازی محققين

کشور

۶

تدوین استانداردهای ملی اخالق در پژوهش از جمله کدهای 
عمومی و اختصاصی اخالق در پژوهش

۷

ایجاد نظام صدور کد ملی اخالق در پژوهش برای همه پژوهش 
کشور  به عنوان زیرساخت ایجاد پورتال ملی های زیست پزشکی

و پایگاه داده های ملی پژوهش های علوم پزشکی

۸










