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 مقدمه
 جوانان دست به دانش مرزهاي به دستیابي و شکوفایي شاهد اخیر سالهاي در

 و رنج تحمل با که دستاوردي از صیانت .ایم بوده بوم مرزو این متخصصین و

 تمام وظیفه است شده حاصل کشور عزیز دانشمندان و محققین بسیارتوسط زحمت

دموجو افتخارات سایه در .باشد مي کشور مسئولین و علمي جامعه اعضاي  

 بد ندرت به کشور، محققین مقدس تالشهاي و پزشکي علوم تحقیقات وتوسعه

 شده کشور علمي جامعه آزردگي باعث علمي هاي استفاده سوء و ها اخالقي

 موارد حتي بروز المللي بین و ملي هاي حساسیت و اهمیت دلیل به .است

اهدخو کشور علمي جایگاه بر زیادي بسیار تاثیر پژوهشي تخلفات معدود  

 معاونت در پژوهشي تخلفات به رسیدگي دستورالعمل راستا این در .داشت

 گردیده تدوین پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت آوري فن و تحقیقات

 .است

 شرح و پژوهشي تخلفات مصادیق و تعاریف ارائه ضمن دستورالعمل این

جهتو ضمن کرد خواهد کمک پژوهشي تخلفات به رسیدگي مراحل جزئیات  به 

 و یکسان هاي روش از کشور علمي مراکز گرفته، صورت تخلفات مختلف ابعاد

 ظن سوء هرگونه از بدور و شوند مند بهره تخلفات به رسیدگي براي مناسبي

 .نمایند رسیدگي تخلف به موارد به منافع تعارض و

 با است امید و باشد مي کشور مسئولین و محققین تالش حاصل حاضر نویس پیش

ملتکا  علیرغم البته .باشد مشکل این با برخورد براي مناسبي سند آن 

 افراد به نسبت آن دارندگي باز نقش به توجه اهمیت و موضوع حساسیت

 مسیر در تفریط و افراط از است الزم پژوهشي، شدید تخلفات و سودجو

 صورت ضروري اقدامات اي حرفه اخالق رعایت با و شده پرهیز ها رسیدگي

رد .پذیرد  خواست در نظران صاحب و اندرکاران دست تمامي از فرصت این 

 نظرات و نقدها و کرده بررسي را موجود نویس پیش ویژه دقت با شود مي

 و پیشنهادات گرفتن نظر در با .نمایند ارسال وقت اسرع در را خود اصالحي

 حوزه در پژوهشي تخلفات به رسیدگي ایي دستورالعمل رسیده انتقادات

 خواهد قرار دانشگاهها اختیار در و شده تدوین کشور در پزشکي علوم

 .گرفت

 در را شما ارزشمند نظرات و داشته امید عزیزان شما همفکري و همکاري به

 .بود خواهد ما راهنماي حاضر نویس پیش اصالح

 دل زنده کاظم دکتر



 پزشکي اخالق ارتقاء و توسعه دفتر رئیس
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 مصادیق و تعاریف :اول فصل

 و دستورالعملها و راهنماها از تخلف یا نقض گونه هر

 پژوهشي تخلفات .شود مي محسوب پژوهشي تخلف اخالق کدهاي

 مي زیر موارد شامل دستورالعمل این رسیدگي مشمول

 :باشند

 علوم هاي پژوهش در اخالقي کدهاي مفاد از تخلف یا نقض .١

 ها آزمودني به معنوي یا و جسمي,مادي آسیب شامل پزشکي

 از مجوز اخذ عدم دهد، رخ کوتاهي علت به یا عمد به که

 ها، آزمودني از آگاهانه رضایت اخذ عدم اخالق، کمیته

 .کنندگان شرکت اسرار افشاي و محرمانگي نقض

 تحقیق یک نتایج یا داده انتشار و ثبت ساخت، شامل جعل .٠

 نداشته وجود اصال مذکور نتایج یا داده که صورتي به

 .است

 روش و مراحل ها، داده عمدي حذف یا تغییر شامل تحریف .٣

 و مطالعه در استفاده مورد مواد و تجهیزات مطالعه،

 یافتههاي یا داده با که صورتي به تحقیق هاي یافته

 .باشد متفاوت واقعي

عتبارا یا و نوشته ١ ادبي سرقت .٤  کپي شامل دیگر شخص 

 یک پروپوزال یا و مقاله نوشته، از بخشي یا کامل کردن

 .آن صاحب به مناسب ارجاع و استناد بدون دیگر فرد

 شرایط حائز افراد یا فرد نام حذف شامل ٠ پنهان نویسنده .۵

 علمي نوشته یک در نویسندگان اسامي فهرست از ,نویسندگي

 دیگران براي نتایج انتشار و انجام یا و انتشار هنگام در

 .مقاله یا و نوشته در کنندگان مشارکت مشخصات ذکر بدون



 اظهار عدم شامل ٣ منافع تعارض کذب اظهار یا اظهار عدم .٦

 و کننده حمایت موسسات یا و افراد بودجه، به مربوط اطالعات

 .ارتباط این در واقعي غیر اظهارات یا و پژوهش با مرتبط

رسای :١ تبصره  که کشور پژوهشي هاي دستورالعمل و کدها از تخلف موارد 

 پژوهشي تخلفات به رسیدگي هیات توسط است نشده ذکر دستورالعمل این در

 احضار شامل انتظامي مجازاتهاي از یکي تخلف، اثبات صورت در و شده بررسي

 در درج با کتبي توبیخ و پرونده در درج با کتبي اخطار ,شفاهي اخطار و

دهپرون  اساس بر تکرار، صورت در و شد خواهد گرفته نظر در متخلف براي 
plagiarism ١ 
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 مناسب اقدام و شده انجام کامل بصورت رسیدگي مراحل دستورالعمل این
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 پژوهشي تخلفات به رسیدگي اصول :دوم فصل

 رسیدگي در دخیل افراد و شهود ، مدعي از حمایت :1 اصل

 مراجع به علیه محکوم متخلف رجوع از مانع قانوني موازین وفق صادره راي .1

 .نیست قضائي

همؤسس اعضاي .2  به نسبت تالفي صدد در نباید وجه هیچ به مربوط دانشگاه یا 

 و شهود ، مدعي

 هیات به باید اصل این از تخلفي گونه هر برآیند، پژوهشي تخلفات هیات اعضاي

 تخلفات مرکزي

 .گیرد قرار رسیدگي مورد و گزارش

اساميرسیدگي مراحل شروع از قبل هفته یک .3  حفظ با رسیدگي هیات اعضاي 

تامان  به کامل 



 رد موجبات کافي مدارك ارائه با علیه مدعا صورتیکه در .برسد علیه مدعي اطالع

 برابر دادرسي

 اعضاي از یک هر با را دیگر منافع تعارض گونه هر و مدني دادرسي آئین قانون

 به رسیدگي هیات

 با و آورده عمل به را الزم اقدام باید رئیسهیات نماید، اعالم پژوهشي تخلفات

ررسيب  اظهارات 

 تحقیق و کننده بررسي هیأت ترکیب در را الزم تغییرات نیاز صورت در آنها

 درغیر .نماید اعمال

 مذکور هاي اعتراض توجه عدم بر مبني خود دالیل و رسیده اظهارات اینصورت

 پرونده ضمیمه را

 .شود اشاره نیز ها گزارش در باید موضوع این به.نماید

رضتعا وجود هاي زمینه .4  :است زیر موارد شامل منافع 

 طرفین از یکي با اخیر سال 5 در مشترك تحقیقاتي پروژه یا و مقاله داشتن : الف

 دعوا

 و انقالب دادگاههاي دادرسي آئین قانون 91 ماده اساس بر تعارضمنافع موارد :ب



 :مدني امور در عمومي

 طبقه هر از سوم درجه تا سببي یا نسبي قرابت .1

اياعض .2  از یکي یا و باشد دعوا طرفین از یکي یامخدوم قیم رسیدگي هیات 

 طرفین

 و پژوهشي تخلفات به رسیدگي هیات عضو امور متکفل یا و مسئول مباشر، دعوا

 .باشد وي همسر یا

 باشد دعوا اصحاب از یکي وارث او فرزندان یا و همسر یا هیات عضو .3

هب دعوا موضوع همین در سابقا هیات عضو .4  .باشد کرده نظر اظهار شکل هر 
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 فرزند یا و همسر دعوا، طرفین از یکي با او فرزندان یا و همسر یا هیات عضو .5

 او

 .باشد گذشته سال 2 از کمتر قطعي راي صدور از یا و باشد داشته مطرح دعواي

 مطرح موضوع در شخصي نفع داراي او فرزند یا و همسر ویا هیات عضو .6

 .باشد

 علیه مدعا از حمایت :2 اصل

 تخلف وقوع ,رسیدگي از پس ولي شده مطرح شکایت آنها علیه بر که افرادي .1

 بطور باید نشد، احراز

 اعال به باید هیأتها و رسیدگي و بررسي هیأتهاي اعضاي همه .شوند حمایت کامل

ندبکوش درجه  تا 

 . نگردد تهدید علیه مدعي آبروي و شغل و منصب و حقوق

 مدعا حقوق رسیدگي بدو در است مکلف پژوهشي تخلفات به رسیدگي هیات .2

 مراحل و علیه

 .کند آگاه خود حقوق به را وي و داده شرح را رسیدگي

 مي رسیدگي مسیر در افراد آبروي حفظ مسئول تخلفات به رسیدگي هیات .3

راگ .باشد  هر در 

 علیه مدعا آزار قصد و نداشته صداقت مدعي که شود ثابت رسیدگي از مرحله

 مي است، داشته را

 علمي هیات اعضاي انتظامي مقررات و قانون 8 ماده تبصره اساس بر تواند

 موسسات و دانشگاهها

 یا و تذکر شامل) مناسب مجازات رییسدانشگاه حکم با و کشور عالي آموزش

 در درج با توبیخ

 تا پذیرد صورت الزم هاي تالش تمام باید ضمنا .بگیرد نظر در او براي (پرونده

 و مادي هاي خسارت

 صورت در .شود جبران مزبور پرونده به رسیدگي دلیل به علیه مدعا معنوي

 خسارتها، جبران عدم



 .است محفوظ قضایي مراجع به رجوع جهت مدعي حق

 انصاف رعایت :3 اصل

يرسیدگ و تحقیق .1  اطراف همۀ حقوق و گیرد انجام منصفانه باید تخلفات به 

 واعضاي

 .شود گرفته نظر در درگیر

 مي آغاز تحقیق و بررسي مرحله و شود مي واقع ادعا مورد فردي که زماني .2

 باید شود

 شاهد اطالعات، بپرسد، سؤال که دارد اجازه چنین هم او .کند دفاع خود از بتواند

 مدرك یا و

 مختلف مراحل به مربوط گزارشات و شهود اظهارات خصوص در و دهد ارائه

 اظهار رسیدگي

 .کند دفاع خود از و نماید نظر
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 شرکت تخلف به رسیدگي مراحل در که کسي هر و شاهد ، علیه مدعا ,مدعي .3

 دارند

دگيرسی براي که هنگامي  یا و قانوني وکیل با همراه تواند مي نماید مي مراجعه 

 از نفر یک

 .نماید شرکت رسیدگي جلسات در مؤسسه نماینده یا خود همکاران یا و دوستان،

 پس لذا .باشد مي مستقل حکم صدور و نهایي گیري تصمیم از رسیدگي مراحل .4

 اتمام از

 به راي صدور جهت و شده تهیه اخالق کمیته نظر با نهایي گزارش ,رسیدگي

 انتظامي هیات

 حکم تا شود مي ارسال دانشجویان، انضباطي کمیته یا و کارکنان علمي، هیات

 صادر مناسب

 .گردد



 محرمانگي حداعالي رعایت :4 اصل

 نباید شخصثالثي هیچ که صورت بدین .شود رعایت محرمانگي حداعالي باید .1

 یا مدعي فرد

 .شود مطلع مربوطه ادعاي از و بشناسد را مدعاعلیه

 حداقل باشد داشته ضرورت تحقیق و بررسي انجام ي برا صورتیکه در فقط .2

 ارائه الزم اطالعات

 باید رسیدگي مرحلۀ یا و علیه مدعا و مدعي با ارتباط در شخصثالث اطالع.شود

 رعایت به توجه با

 .باشد شده توجیه رازداري اصل به نسبت شخصثالث و باشد محرمانگي اعالي حد

 اخد رازداري هاي تعهدنامه باید اطالعات سازي آشکار از گیري جلو راستاي در .3

 تخلف .گردد

 . داشت خواهد پي در انضباطي هاي العمل عکس ازرازداري

 دًر صا مخصو) .شود رعایت نیز شهود براي کامل طور به باید رازداري اصول .4

 به نیاز که مواردي

 (دارد وجود آسیب احتمال یا دارند حمایت

 در باید نیز آنها به دسترسي نحوة و محل و شواهد و عات اطال سازي آشکار .5

 و ممکن اقل حد

 .باشد نیاز رفع حد در و تخلف به رسیدگي فرآیند در دخیل افراد به محدود

 22 اصول) تجسس منع و شهروندان مصونیت و امنیت قانوني اصول اساس بر .6

 (اساسي قانون 25 و

عضاا  زندگي در تجسس به مجاز پژوهشي تخلفات به رسیدگي کارشناسان و 

 علیه مدعا خصوصي

 .باشند نمي
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 امنیت و صداقت :5 اصل



 جانبه همۀ صداقت با و امنیت در باید پژوهشي تخلفات به رسیدگي مراحل.1

 صورت

 .گیرد

 طرفي بي و انصاف باید شود واردمي تحقیق و بررسي مراحل در که فردي هر.2

 رعایت را

 .نمایند

 اصول اول اصل 4 بند اساس بر رسیدگي به مربوط هیأتهاي اعضاي از یک هر.3

 مطلع خودشان منافع تعارض گونه هر از را رسیدگي رئیسهیات باید رسیدگي

 .سازند

بلق باید منافع تعارض عدم مراتب.4  امضا اعضا خود توسط ها بررسي شروع از 

 وثبت

 .گردد

 فرد موضوع یا و افراد با پژوهشي تخلفات به رسیدگي رئیسهیات خود گاه هر.5

 مسئول

 رئیس به باید باشد داشته منافعي تعارض آمده، پیش مبحث مورد در

 موسسه/دانشگاه

عیینت مناسب جایگزین مذکور پرونده به رسیدگي براي تا دهد اطالع  .شود 

 .کند نمي خارج رسیدگي مراحل از را افراد منافع تعارض ادعاي صرف :1 تبصره

 هیات رئیس

 در آن اهمیت و صحت به نسبت و کرده بررسي را منافع تعارض ادعاي تخلفات

 به رسیدگي

 و حذف بر مبني رئیسهیات وتصمیم منافع تعارض ادعاي .گیرد مي تصمیم پرونده

 ادامه یا

رد فرد حضور  .شود ذکر مربوطه گزارش در و شده ثبت باید مراحل طي 

 نکرده بیان ولي داشته منافع تعارض فردي شود مشخص صورتیکه در:2 تبصره

 بال باید است،



 فرد تعیین تا رسیدگي .آید عمل به ممانعت رسیدگي ادامه در حضور از فاصله

 متوقف جایگزین

یدگيرس هیات رئیس هفته یک ظرف اکثر حد و ماند مي  را جایگزین فرد باید 

 رسیدگي و تعیین

 .دهد ادامه را

 سایر از فردي شود مي پیشنهاد امکان صورت در و بیشتر شفافیت راستاي در .7

 /دانشگاهها

 .شود دعوت تحقیق و بررسي مرحله در همکاري براي موسسات
 پزشکي علوم تحقیقات در پژوهشي تخلفات به رسیدگي دستورالعمل نویس پیش

١١ 

 و دارد قرار محرمانه خیلي طبقه در حداقل مستندات و شواهد اطالعات همۀ .8

 رئیسهیات

 .دهد انجام را الزم اقدامات اصل این از اطمینان براي باید تخلفات

 که افرادي اطالع به گزارشها و اطالعات تمام باید صداقت و امنیت حفظ براي .9

 مراحل در

 .برسد هستند دخیل مختلف

اظتحف :6 اصل  خسارت از جلوگیري و 

 موارد برابر در افراد تا شود دقت باید مربوطه اقدامات و رسیدگي فرایند در

 حفاظت ذیل

 :شوند

 ها نیت سوء و پوچ ادعاهاي .1

 . تخلف وقوع احراز ز ا قبل افراد اعتبار و شهرت شدن دار خدشه.2

نندک مي گزارش را تخلف که افرادي اعتبار و مقام شدن دار خدشه.3  . 

 یا و است داشته ضرورت تخلف گزارش آیا شود دقت رسیدگي مراحل در باید.4

 روي از صرفا



 نیت سوء با همراه گزارش شود مشخص صورتیکه در .است شده تهیه خواهي بد

 روي از و

 .گیرد صورت الزم اقدام دوم اصل 3 بند طبق است بوده بدخواهي

يم که تحقیقاتي ,تحقیق و بررسي مرحله در.5  شدن دار خدشه به منجر تواند 

 مدعا آبروي

 باشد نداشته وجود تخلف بودن محتمل براي قوي دالیلي که زماني تا شود علیه

 انجام نباید

 . شود

 نظر تجدید مراحل و اعتراضها وبررسي رسیدگي مراحل تمام پایان از پس فقط .6

 هیات وقتي

لقاب ها مجازات نمود صادر را حکم نهایي گیري تصمیم  .هستند اجرا 

 و باشد مطمئن رسیدگي مراحل درستي و امنیت از باید رسیدگي رئیسهیئت.7

 هر رفع براي

 .دهد انجام را الزم اقدامات شبهه گونه

 به نیاز که مواردي با مواجه صورت در دانشگاه پژوهشي تخلفات هیات رییس .8

 سریع برخورد

تبمرا باید پژوهشي تخلفات به رسیدگي طول در.دارند  هیات به سریعاً را 

 رسیدگي مرکزي

 : شامل کند گزارش بهداشت وزارت تخلفات به

 حیوانات یا و ها انسان وامنیت سالمت بودن خطر در (الف

 عمومي بهداشت مربوط منابع تهدید (ب

 جرم ارتکاب بر مبني واضح هاي نشانه وجود (ج
 پزشکي علوم تحقیقات در پژوهشي تخلفات به رسیدگي دستورالعمل نویس پیش

١١ 

 پژوهشي تخلفات به رسیدگي نحوه و ارکان :سوم فصل

 و علمي موسسات و دانشگاهها پژوهشي تخلفات به رسیدگي هیات ساختار :1 ماده

 پژوهشي



 :باشد مي زیر افراد شامل

 پژوهشي تخلفات به رسیدگي رئیسهیات -

 تحقیق و بررسي هیات -

 اخالق کمیته -

 علمي، هیات اعضاي انتظامي هاي هیات) حکم صدور و گیري تصمیم هیات -

 (دانشجویي کارکنان،

 رئیسهیات .شوند مي منصوب رئیسدانشگاه حکم با رسیدگي رئیسهیات : 2 ماده

 مي تعیین را تخلفات به رسیدگي هیات اعضاي تخلف موضوع به توجه با رسیدگي

 .کند

خصصيت هیأت یک عنوان به پژوهشي تخلفات به رسیدگي هیات :3 ماده  تشکیل 

 و شود مي

 علمي هیات اعضاي از نفر دو و تخلفات رییسهیات شامل عضو سه اقل حد داراي

 دانشگاهها

 .باشد مي کشور پژوهشي علمي موسسات و

 و گزارش موضوع به آگاه متخصصین از رسیدگي هاي هیات اعضاي : 4 ماده

 از رئیس توسط

یي،قضا محکومیت فاقد و خوشنام علمي هیات اعضاي بین  پژوهشي و اداري 

 مي انتخاب

 .شوند

 شوند مي انتخاب پژوهشي تخلف موضوع اساس بر علمي هیات اعضاي :1 تبصره

 و

 .نباشند ثابت است ممکن

 حقوقدان یک از تواند مي تخلفات به رسیدگي هیات نیاز، صورت در :2 تبصره

 براي

 .آورد عمل به دعوت جلسات در شرکت



 از یکي حداقل است بهتر باشد، بانوان از علیه مدعا که مواردي در :3 تبصره

 اعضاي

 .شود انتخاب بانوان از پژوهشي تخلفات به رسیدگي هیات
 پزشکي علوم تحقیقات در پژوهشي تخلفات به رسیدگي دستورالعمل نویس پیش
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 در پزشکي علوم پژوهشهاي در تخلقات به رسیدگي مرکزي هیات :5 ماده

 پژوهشو معاونت

ارتوز آوري فن  .شود مي تشکیل پزشکي آموزش و درمان بهداشت 

 بهداشت وزارت پژوهشي تخلفات به رسیدگي مرکزي هیات ساختار :8 ماده

 دانشگاهها مشابه

 به رسیدگي مرکزي رئیسهیات .باشد مي پژوهشي و آموزشي موسسات و

 پژوهشي تخلفات

 آموزش و درمان بهداشت وزیر حکم با آوري فن پژوهشو معاون پیشنهاد به

 منصوب پزشکي

 هیات و پزشکي علوم پژوهشهاي در اخالق کشوري کمیته با همکاري در و شده

 مرکزي هاي

 بر دانشجویان انضباطي کمیته و کارکنان علمي، هیات اعضاي تخلفات انتظامي

 این اساس

 .کرد خواهد رسیدگي پژوهشي تخلفات موضوع به دستورالعمل

 مي زیر موارد شامل پژوهشي تخلفات به رسیدگي مرکزي هیات وظایف :7 ماده

 :باشد

 ارشد مدیران به مربوط پژوهشي هاي تخلف و گزارشات به رسیدگي .1

 پزشکي آموزش درمان بهداشت وزارت ستادي بخشهاي یا و موسسات/دانشگاهها

 و دانشگاهي پژوهشي تخلفات به رسیدگي هاي هیات عملکرد بر نظارت .2

 بررسي

 ارسالي گزارشات



رائها .3  اي منطقه هاي هیات به راهنمایي و مشاوره 

 موسسات /دانشگاهها هاي هیات در رسیدگي به مربوط اعتراضات رسیدگي .4

 هیات درخواست اساس بر دانشگاهي پژوهشي تخلف موارد به رسیدگي .5

 رسیدگي

 دانشگاهها در تخلفات به

لومع تحقیقات در پژوهشي تخلفات به رسیدگي دستورالعمل نویس پیش  پزشکي 
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 رسیدگي : چهارم فصل

 شکایات و ها گزارش دریافت :الف

 هیات دبیرخانه به مکتوب بصورت باید پژوهشي شکایات و گزارشات :1 ماده

 به رسیدگي

 .شود ارسال پژوهشي تخلفات

 صورت در ولي گیرد صورت نام بدون تواند مي اولیه ادعاي و گزارش : 1 تبصره

 اعالم

 گزارش بررسي شروع و مذکور شکایت ورود احتمال بر مبني هیأت رییس

 باید دهنده

 تخلفات هیات اختیار در خود مشخصات ذکر با را خود گزارش یا و اطالعات

 قرار پژوهشي

 معلوم مدعي و علیه مدعي مشخصات باید رسیدگي به تصمیم صورت در.دهد

 و باشد

 :باشد زیر اطالعات حاوي گزارش متن

 تماس جهت الزم اطالعات و مدعي کامل مشخصات .1

 شکایت تقدیم یا گزارش ارسال از مدعي وانگیزه تخلف توصیف .2

 مستندات و شواهد .3

 علیه مدعا به مربوط تماس اطالعات و نام .4

 (وجود صورت در)شهود ومشخصات نام .5



 امضا .6

 به موضوع و کند داري خود الزم اطالعات ارائه از مدعي صورتیکه در :2 تبصره

خیصتش  

 ادامه راساً را گزارش پیگیري تواند مي موسسه یا دانشگاه باشد، مهم رئیسهیأت

 .دهد

 کارمندان، علمي، هیئت اعضاي) حقیقي فرد تواند مي مدعي : 3 تبصره

 یا و (دانشجویان

 .باشد (.... و موسسه دانشگاه، پژوهشي شوراي اخالق، کمیته) حقوقي

شيپژوه تخلفات هیات خانه دبیر :2 ماده  یک واصله گزارش هر براي باید 

 و داده تشکیل پرونده

 محرمانه واصله شکایات .نماید رسیده گزارش ضمیمه را مربوطه مدارك تمام

 شرایطي باید و بوده

 .شود حفظ رسیدگي انتهاي تا محرمانگي اعالي حد که شود ایجاد
شکيپز علوم تحقیقات در پژوهشي تخلفات به رسیدگي دستورالعمل نویس پیش  
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 پژوهشي تخلفات هیات توسط گیري تصمیم :ب

 رسیدگي هیأت بالفاصله رسیده اعتراض یا و گزارش بررسي با رئیسهیأت :3 ماده

 تخلفات به

 را رسیدگي مراحل تواند مي هیأت . دهد مي تشکیل دیگر عضو دو انتخاب با را

 و نموده آغاز

 باید رسیدگي عدم به تصمیم صورت در .دهد تشکیل را تحقیق و بررسي هیات

 تصمیم دالیل

 و مدعي به تصمیم این .کند بایگاني مربوطه پرونده در نموده رامکتوب خود

 ارسال محل

 شود مي داده اطالع نیز گزارش



 موضوع که صورتي در آن، بررسي و اظهارات اولیه دریافت از پس :4 ماده

 به مربوطه گزارش

یمارانب پژوهش، محیط همکاران، به خطر و ضرر به  و آزمایشگاهي حیوانات و 

 بند) شود غیره

 مداخله با باید پژوهشي تخلفات به رسیدگي رئیسهیات ،(کلي اصول از 6 اصل 11

 فوري

 .بخشد صورت را الزم اقدامات

 براي کافي مدارك باید شود، گرفته رسیدگي به تصمیم صورتیکه در :6 ماده

 رسیدگي ادامه

 .آید عمل به الزم تحقیق و بررسي و شده آوري جمع

 عدم دالیل میتواند مدعي بود رسیدگي عدم بر تصمیم که صورتي در:7 ماده

 جویا را رسیدگي

 .کند ارائه جدیدي مدارك وجود صورت در و شود

 آن در تخلف که گرفت خواهد صورت محلي در پرونده به رسیدگي :8 ماده

 گرفته صورت

 .است

تههف 2 مدت ظرف حداکثر رئیسهیات :3 تبصره  به تصمیم باید ادعا رسیدن از 

 . نماید اتخاذ را گزارش تا شکایت رد یا رسیدگي شروع
 پزشکي علوم تحقیقات در پژوهشي تخلفات به رسیدگي دستورالعمل نویس پیش
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 تحقیق و بررسي :ج

 بررسي هیات ,رسیدگي ادامه بر مبني تصمیم از پس رسیدگي رئیسهیات :9 ماده

 تشکیل را

ياعضا و داده  .کند مي تعیین آنرا 

 و پرونده وجود از باید علیه مدعا و مدعي ، بررسي هیات تشکیل با :4 تبصره

 رسیدگي مرحله



 .شوند مطلع بررسي هیأت اعضاي مشخصات و

 ارائه با رسیدگي از مرحله هر در علیه مدعا یا مدعي صورتیکه در :5 تبصره

 کافي مدارك

 اثبات به را بررسي هیات اعضاي از یک باهر منافع تعارض گونه هر وجود

 ي عهده بر برسانند

 عدم دالیل اینصورت غیر در .دهد انجام را الزم اقدام که است تخلفات رئیسهیات

 در تغییر

 آن به ها گزارش در و شده پرونده ضمیمه باید مذکور اعتراض و اعضا ترکیب

 .شود اشاره

ركمدا و شواهد و رسیده گزارش بررسي، هیات : 10 ماده  دقت به را مرتبط 

 نماید مي ارزیابي

 هیأت گزارش .کند مي مصاحبه جداگانه علیه مدعا و مدعي با یکبار حداقل و

 به بررسي

 نظرات درج و افراد همه امضاي با پژوهشي تخلفات به رسیدگي هیأت رییس

 و علیه مدعي

 . گردد مي ارسال بررسي هیأت اکثریت و مدعي

اتهی گزارش رونوشت : 11 ماده  ارسال علیه مدعا و مدعي براي باید بررسي 

 آنها .شود مي

 خصوص در را خود اعتراض یا نظرات داشت خواهند فرصت هفته سه تا حداکثر

 نتیجه

 .دهند ارائه پژوهشي هاي تخلف به رسیدگي رئیسهیات به بررسي

 در آنها نقش و متخلف افراد ,تخلف نوع رسیدگي از مرحله این در : 12 ماده

 مشخص تخلف

 .شود مي

 یا علیه مدعا توسط که نیز دیگري تخلفات است ممکن بررسي طول در : 13 ماده

 او همکاران



 .شود مي مشخص باشد داده رخ
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 نسبت و نموده کامل همکاري بررسي هیأت با باید علیه مدعا و مدعي : 14 ماده

 سواالت به

 و آنها با که مذاکراتي تمام گزارش .دهند ارائه مناسب پاسخ پرونده به مربوط

 صورت شهود

 .شود پرونده ضمیمه باید گیرد مي

 از کاملي گزارش تحقیق و بررسي مراحل اتمام از پس رسیدگي هیات : 15 ماده

 مراحل

رکنانکا علمي، هیات انتظامي هاي هیات به ارسال جهت را رسیدگي  کمیته و 

 انضباطي

 :بود خواهد زیر موارد شامل گزارش این .نماید مي تهیه دانشجویان

 خیر یا است شده مرتکب پژوهشي تخلف ادعاي مورد فرد آیا .1

 تعاریف بخش براساس تخلف نوع تعیین .2

 تخلف بودن عمدي غیر یا عمدي .3

يمدارک و گرفته صورت رسیدگي براي که اقداماتي جزئیات .4  جهت که 

 است شده استفاده بررسي

 ها گزارش به او اعتراض و علیه مدعا دفاعیات مشروح .5

 (وجود صورت در)اخالق کمیته نظر .6

 منابع از علیه مدعا که هایي کمک و ها مساعدت تمامي جزئیات .7

 .است نموده دریافت پژوهش انجام براي مختلف

 رسیدگي هیات نظر به اعتراض :د

یسهیاترئ : 16 ماده  نهایي گزارش است موظف پژوهشي تخلفات به رسیدگي 

 رسیدگي



 و بررسي هیأت نظر و تا شکایت یا و گزارش وصول از مراحل تمامي شامل

 نهایي تصمیم

 .نماید ابالغ علیه مدعا و مدعي به و نموده تهیه را تحقیق هیات

 اعتراض رسیدگي هیات گزارش به علیه مدعا یا و مدعي صورتیکه در : 17 ماده

 داشته

 را خود اعتراض اخالق کمیته گزارش دریافت از هفته سه ظرف اکثر حد باشند

 بصورت

 ارائه پژوهشي تخلفات به رسیدگي هیات دبیرخانه به کافي دالیل ذکر با و مکتوب

 .نماید
 پزشکي علوم تحقیقات در پژوهشي تخلفات به رسیدگي دستورالعمل نویس پیش
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كمدار ارائه :6 تبصره جد   طرفین از یک هر توسط خود از دفاع در ید

 .است بالمانع

 تخلفات به رسیدگي هیات گزارش به علیه مدعا یا اعتراضمدعي : 18 ماده

 کمیته در پژوهشي

 .شد خواهد بررسي اخالق

 تخلف گزارش به نسبت موجود شواهد اساس بر تواند مي اخالق کمیته : 19 ماده

 گیري تصمیم

تهیا از یا و کرده  و .دهد صورت بیشتري تحقیقات نماید درخواست رسیدگي 

 را نهایي نتیجه

 .نماید ارسال پژوهشي تخلفات رییسهیأت به

 به رسیدگي و تحقیقات تکمیل از پس تخلفات به رسیدگي رئیسهیات : 20 ماده

 ها اعتراض

 بر مبني صورتیکه در و نموده تهیه را رسیدگي نهایي گزارش اخالق، کمیته توسط

رازاح  



 هیات شامل گانه سه انتظامي هاي هیات به مورد حسب باشد پژوهشي تخلف

 اعضاي تخلفات

 یا شکایت رد صورت در.نماید مي ارسال دانشجویان و کارکنان، علمي، هیات

 پرونده گزارش

 داده اطالع نیز علیه مدعي و مدعي به باید نظر اعالم این . نماید بایگاني را وي

 . شود

 حکم صدور و گیري تصمیم :و

 انضباطي کمیته و کارکنان، و علمي هیات اعضاي انتظامي هاي هیئت : 21 ماده

 دانشجویان

 تخلف مورد در پژوهشي تخلفات به رسیدگي هیات گزارش دریافت از پس

 تصمیم پژوهشي

 مي تعیین را تخلف با متناسب جریمه و کند مي صادر را نهایي راي و کرده گیري

 .کند

تهیا : 22 ماده  دهند، تشخیص ناکافي را تحقیقات که صورتي در انتظامي هاي 

 توانند مي

 رسیدگي هیات به را گزارش مجددا یا و داده انجام را تکمیلي هاي بررسي

 در و داده عودت

 .گیرد صورت بیشتري تحقیقات شده تعیین موارد خصوص در نمایند خواست
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 اعتراض انتظامي هاي هیات تصمیم به علیه مدعا و مدعي صورتیکه در : 23 ماده

 داشته

 .شد خواهد رسیدگي آنها اعتراض به مربوطه نامه آئین اساس بر باشند،

 یا و کتبي تذکر تذکرشفاهي، شامل شده پیشنهاد مجازات صورتیکه در : 24 ماده

 کتبي توبیخ



 هیات به پرونده ارسال به نیاز بدون تواند مي موسسه یا دانشگاه رئیس باشد،

 انتظامي هاي

 به مربوط 3 یا و 1، 2 هاي بند از یکي تخلفات به رسیدگي هیات پیشنهاد به و یکي

 هیات اعضاي مقررات قانون 8 ماده تبصره در شده تصریح انتظامي مجازاتهاي

 براي را 1 علمي

 .بگیرد نظر در مذکور مدعي

 علیه مدعا و مدعي مورد در الزم مالحظات (ه

 روي از فرد و نداشته صحت ارسالي گزارش شود معلوم صورتیکه در : 25 ماده

 جهت و عمد

 توسط موضوع گزارش است، نموده ارسال فردي علیه بر گزارشي اذیت

 به رییسهیئت

ناضم .گیرد مي صورت الزم اقدام مقررات طبق و شود مي ارسال دانشگاه رئیس  

 تمام باید

 دلیل به علیه مدعا معنوي و مادي هاي خسارت تا پذیرد صورت الزم هاي تالش

 به رسیدگي

 .شود جبران مزبور پرونده

 خود شکایت و اعتراض از رسیدگي مختلف مراحل در صورتیکه در : 26 ماده

 نماید، نظر صرف

اير صدود تا رسیدگي مراحل تواند مي پژوهشي تخلفات به رسیدگي هیات  

 .دهد ادامه نهایي

 پژوهشي تخلفات رئیسهیات تصمیم زمان از باید علیه مدعا مدعي : 27 ماده

 روند ادامه به نسبت

 مراحل از دارد حق علیه مدعا .شود مطلع موضوع از تخلف پرونده به رسیدگي

 آگاه تخلف بررسي

ررسيب مرحله وارد آن خاطر به که ادعایي از باید .شود مطلع آن جزئیات از و  

 یا و شود مي نهایي



 به نسبت شده تعیین موعد در .شود آگاه شود مي مطرح جدیدیکه ادعاي هر

 و گزارشات

 اخطار .٢ شفاهي اخطار و احضار .١ باشد مي زیر موارد شامل موارد این ١

 درج با کتبي

 پرونده در درج با کتبي توبیخ .١ پرونده در
ژوهشيپ تخلفات به رسیدگي دستورالعمل نویس پیش  پزشکي علوم تحقیقات در 
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 شده پرونده ضمیمه او نظرات .نماید اعتراض یا نظر اظهار شده اتخاذ تصمیمات

 اساس بر و

 .گرفت خواهد رسیدگي مورد دستورالعمل

 در .دارد مشاور یا و قانوني وکیل گرفتن حق علیه مدعا و مدعي : 28 ماده

 نامه وکالت ارائه صورت

 بجاي رسیدگي جلسات در علیه مدعا بجاي تواند مي وکیل دادگستري، رسمي

 شرکت خود موکل

 هیات البته . نماید درخواست خود نشاني به را ها ابالغ و مطالعه را وي پرونده

 به رسیدگي

 .نماید احضار جلسات در را علیه مدعا یا مدعي تواند مي نیاز صورت در تخلفات

 خود سمت از پرونده به رسیدگي مسیر در علیه مدعا یا مدعي اگر : 29 ماده

 دهد استعفا

 .داشت نخواهد رسیدگي مراحل در تاثیري

 او اظهارات به نیاز صورت در و ، علیه مدعا حجر یا فوت صورت در : 30 ماده

 متوقف رسیدگي

 علیه مدعا اظهارات به نیازي شکایت به رسیدگي براي صورتیکه در .شود مي

 نباشد،

 عهده به موضوع این تصمیم .یابد مي ادامه شده گزارش تخلف به رسیدگي

 مي اخالق کمیته



 باشد
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 ها جریمه :پنجم فصل

 جریمه گیري نتیجه از پس تواند مي پژوهشي تخلفات به رسیدگي هیات :1 ماده

 مناسب

 هاي هیات و نماید پیشنهاد انتظامي هاي هیات به ارسالي گزارش انتهاي در را

 مذکور

 انتظامي مقررات در شده تصریح مقررات و قوانین در شده ذکر هاي جریمه

 هیات اعضاي

 یا و دانشگاه از اخراج تا شفاهي توبیخ از که دانشجویان و کارمندان ,علمي

 و موسسه

 .گرفت خواهند نظر در متخلف براي دولتي خدمات از دائم انفصال

 شدید بسیار که دستورالعمل اول فصل پژوهشي تخلفات موارد در :1 تبصره

 ارزیابي

 براي پرونده در درج با کتبي توبیخ از بیش و مناسب جریمه باید شوند، مي

 .شود گرفته نظر در متخلف

 و علمي هیات اعضاي انتظامي هاي هیات توسط که اقداماتي بر عالو :2 ماده

 و کارکنان،

يانضباط کمیته  جریمه تواند مي رسیدگي هیات گرفت، خواهد صورت دانشجویي 

 هاي

 :نماید تقاضا موسسه/دانشگاهه در ذیربط مراجع از موضوع تناسب به زیر
 است گرفته صورت تخلف اساس بر تحقیقاتي از که مقاالتي و مقاله کردن خارج (الف

 مجله در آن اعالم و مجله توسط

کاريهم ادامه از متخلف فرد توقف (ب  شورا توسط معلوم مدت با تحقیقاتي هاي پروژه در 

 مرتبط پژوهشي شوراهاي یا

 سه الي یک مدت با متخلف بعدي تحقیقاتي فعالیتهاي بر مستقیم ناظر گرفتن نظر در (ج



 مرتبط پژوهشي شوراهاي یا شورا توسط سال

تيدول امکانات و مالي کننده حمایت ,بیماران به شده وارد خسارت جبران (د  مطابق 

 موجود قوانین

 در تخلف که صورتي در جدید موضوع با نامه پایان تکرار یا و نامه پایان نمره کردن کم (و

 مرتبط موسسه یا دانشگاه آموزشي معاونت توسط باشد داده رخ دانشجو نامه پایان

 تحقیقاتي مرکز یا و موسسه دانشگاه، در فرد توسط گرفته صورت تخلف عمومي اعالم (ه
یشپ  پزشکي علوم تحقیقات در پژوهشي تخلفات به رسیدگي دستورالعمل نویس 
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