
  
  
  
  
  

  علمي اخالق نامه آيين
  انجمن فيزيك ايران

  
  
  
 

  تعاريف
آنچـه روي نـداده    غيرواقعـي يا ثبـت   غيرواقعييا دادن گزارش  غيرواقعيهاي  يعني ساختن داده :جعل .1

  .است
شـود   كـه آنچـه ارائـه مـي     اي گونـه ها، به  به دادهفزودن ها؛ حذف، تعديل، يا ا دست بردن در داده :فريب .2

توانـد دسـتكاري    مـي  فريـب  .جلوه كنـد نادرست اي خاص با اينكار درست يا  يا نظريه كاري نو بنمايد،
نادرسـت  اي خاص درست يا  كه نظريه اي گونهها و روندهاي آزمايش باشد، به  كردن عمدي در دستگاه

  .جلوه كند
ه بـه مأخـذ؛   ديگران بدون اجازه و بدون اشارمستند شدة هاي پژوهشي  ها يا نتيجه استفاده از داده :تقلب .3

 .، برنامه، ابزار آزمايشگاهي ديگري بدون اجازه و انجام پژوهش با آنعلمي افزار استفاده از نرم

ها و يا سـندهاي   مقاله ةمتن، مفاهيم و يا ترجماز  يا تأثيرگذار قابل مالحظه هاي بخشاستفاده از  :انتحال .4
متن برگرفته از مقاالت ديگر، حتي بـا  . ت كنداي كه تلقين اصال به گونه ،اند ديگر كه قبالً به چاپ رسيده

نشود، گذاشته گيومه  درونكه با ادبيات جديد بازنويسي نشود و يا در  وجود ارجاع مناسب، در صورتي
 .انتحال است ةنمون

  
 



  رفتار غيراخالقي پژوهشي
  تعريف: الف
و  تقلـب ، فريب جعل، ةگان چهار يكي از موارد پژوهشيهاي  طرحگزارش ، و اجرا ،باالدر هر يك از مراحل اگر 

  .صورت بگيرد، رفتار غيراخالقي پژوهشي صورت گرفته استانتحال 
  

  تبصره: ب
  پژوهشگران

  .اند فهرست نويسندگان بايد محدود به كساني باشد كه سهم مؤثر در پديد آوردن اثر داشته
  .اند مصداق رفتار غير اخالقي پژوهشي است كساني كه سهم مؤثري داشتهنام نبردن از . 1
انـد در فهرسـت نويسـندگان مصـداق رفتـار غيـر        افزودن نام يك يا چند نفر كه سهمي مؤثر در اثرنداشته. 2

  .اخالقي پژوهشي است
  داوران
  .هشي استاثر، به نام خود يا ديگري مصداق رفتار غير اخالقي پژو دستاورداستفاده از . 1
بايد به ناشر اعالم كند  ،مرتبط باشد يدر صورتي كه داور در حال پژوهش روي همان موضوع يا موضوع. 2

  .دهنده پرهيز كند هاي مقاله و از داوري و استفاده از داده
  

  علميمراحل برخورد با رفتار غيراخالقي  
 تشكيل كميته اخالقيات از سوي انجمن فيزيك ايران .1

 .اتهام از سوي يك سازمان يا شخصيت علمي به وسيلة انجمن فيزيك ايراندريافت مكتوب  .2

 .ايران از سوي رئيس انجمن فيزيك اعالم مراتب به كميتة اخالقيات .3

و پـژوهش  اينكه آيا اتهام اعتبـاري دارد و اينكـه    بررسياوليه به وسيلة كميتة اخالقيات و  بررسي. 3-1
  ؟خيرتفحص الزم است يا 

يك صورتجلسه مبني بـر وارد بـودن   آوري اسناد و ارزيابي آن اسناد و تهية  جمع ،زومدر صورت ل. 3-2
  .يا نبودن اتهام

 ،تنبيهي در صورتي كه اتهـام  هايهمراه با پيشنهادفيزيك ايران انجمن رئيس به  ارسال صورتجلسه. 3-3
  .وارد تشخيص داده شود

در چهـارچوب  كـه  نهـايي  اتخاذ تصميمات تنبيهـي  طرح موضوع در هيأت مديرة انجمن فيزيك ايران و : تبصره
  .اقدامات انجام شده به آگاهي كميته خواهد رسيد. اختيارات انجمن باشد


