
 : داوران به مربوط اخالقي مالحظات

 در فرآيند داوري، كليه اطالعات مقاالت و نسخه هاي تحت داوري محرمانه تلقي گردد. •

از اطالعات به دست آمده هنگام داوري به نفع خود يا هر شخص يا سازمان ديگر و همچنين ،  •

  براي آسيب زدن و يا بي اعتبار جلوه دادن ديگران استفاده نشود.

تنها به داوري مقاله هايي پرداخته شود كه در حيطه ي توانايي حرفه اي آنان مي باشد و همچنين  •

  .قادر به انجام آنها در زمان مشخص هستند

اجازه ندهند كه داوري آنها تحت تاثير مسايلي چون مليت، مذهب، باورهاي سياسي، جنسيت و يا  •

  .ديگر مسايل از اين قبيل قرار گيرد

 پرهيز آميز توهين و زننده اصطالحات كالمي، خشونت از  بي طرف و سازنده باشند ودر نقد ها  •

  .كنند

  .در موارد بروز هر نوع ناسازگاري در داوري، از خط مشي مجله پيروي كنند •

اگر به هر دليلي قادر به داوري بي طرفانه نيستند، از قبول كار پرهيز كرده و به دفتر مجله اطالع  •

  .دهند

نحوي در پژوهش نقشي داشته اند و يا كار مشابهي در دست انجام دارند، از داوري آن  اگر به هر •

  .پرهيز كنند

از داخل كردن اشخاص ديگر، از جمله دانشجويان و محقين تحت آموزش خود، در داوري بدون  •

  .كسب اجازه از مجله خودداري كنند

  .ان استنادات مقاله خود، پرهيز كننداز پيشنهاد استناد به كار خود ، تنها براي باال بردن ميز •

  

  : نويسندگان به مربوط اخالقي مالحظات

 راهنماي نگارش مقاالت پيش از ارسال مقاله حتما به دقت مطالعه شود. •

  ساختار كلي و چارچوب مقاالت علمي پژوهشي حتما رعايت شود. •

اعم از خام و يا  پژوهش بر مبناي اطالعات واقعي تنظيم شده و هيچ گونه اطالعات ساختگي •

  .پردازش شده در اثر ارسالي وجود نداشته باشد

 اثر در نبايد...  و زباني سني، هويتي، هيچ گونه نمودي از تبعيض قومي، فرهنگي، ملي، جنسيتي، •

  .شد خواهد رد اول مرحله در اثر صورت اين غير در و باشد داشته وجود

. هر گونه استفاده از منابع قبلي (چاپ شده صداقت علمي بايد توسط همه نويسندگان رعايت شود •

  .يا نشده) بايد با قيد منبع ذكر شود



آيين نامه پيشگيري از سرقت علمي به دقت مطالعه و رعايت گردد. در صورت مشاهده و محرز  •

  شدن هر يك از موراد اين آيين نامه با نويسندگان برخورد خواهد شد.

  علمي سرقت از پيشگيري نامه آيين

مقاله در سامانه فصلنامه با ارسال ايميل به كليه نويسندگان مقاله اطالع داده خواهد شد. در  ثبت  •

اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است،  صورتيكه نويسندگان مقاله در تدوين مقاله نقشي نداشته

مورد اصالت  در مقاله نويسندگان همه  لطفا مراتب را بالفاصله از طريق ايميل دريافتي اطالع دهند.

 اثر مسئول هستند. حق ارزيابي موارد سرقت علمي براي نشريه محفوظ است.

  جمله: از دارد، گوناگوني هايشكل علمي سرقت •

 .الف. ثبت مقاله ديگري به نام خود

 .اند نداشته نقشي مقاله در كه پژوهشگراني و نويسندگان نام درج ب.

توجهي از مقاله ديگر (حتي اگر مقاله كپي شده مربوط به يكي از نويسندگان  هاي قابل برداري يا تكرار بخشج. كپي 

 .(مقاله جديد باشد

 .هاي ديگران به نام خودد. طرح نتايج حاصل از پژوهش

 .ه. چاپ مكرر مقاله توسط نويسنده واحد در چند نشريه

 .هشهاي علمي يا تحريف نتايج حاصل از پژو و. بيان نتايج نادرست و خالف يافته

  .هاي پژوهش هاي نامعتبر يا دستكاري در داده ز. استفاده از داده

 زحمات و اعتبار از حفاظت براي و بررسي نشريه مسئوالن توسط علمي سرقت موارد •

 به علمي سرقت ميزان به توجه با پوشي چشم و تساهل هيچ بدون پژوهشگران، ديگر

 شود: مي قانوني برخورد ذيل شرح

 .فصلنامه برداشته خواهد شد  شد و در صورت چاپ ، از روي سايت مقاله رد خواهد .1

 .قرار خواهد گرفت    اسامي همه نويسندگان مقاله در ليست سياه  .2

 .گيري حقوقي خواهد شد از مراجع قضايي ذيصالح پي  .3

اشتراك گذاشته هاي داخلي و خارجي مرتبط به  ها و نشريه طي يك نامه رسمي پرونده سرقت علمي با دانشگاه  .4

 .خواهد شد

، (ISC)مراتب طي يك نامه رسمي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پايگاه استنادي علوم جهان اسالم  .5

اند، اطالع داده  ها و هر محلي كه نويسندگان از امتياز چاپ اين مقاله استفاده كرده ها، نشريه ها، موسسه دانشگاه

 .خواهد شد


