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 مقدمه 
در ساهلاي اخري شاهد شکوفایي و دستیابي به مرزهاي دانش به دست جوانان 

صیانت از دستاوردي که با حتمل رنج و . امي و متخصصني این مرزو بوم بوده
توسط حمققني و دانشمندان عزیز کشور حاصل شده است وظیفه متام رزمحت بسیا

در سایه افتخارات موجود . اعضاي جامعه علمي و مسئولني کشور مي باشد
توسعه حتقیقات علوم پزشکي و تالشهای مقدس حمققني کشور، به ندرت بد و

اخالقي ها و سوء استفاده هاي علمي باعث آزردگی جامعه علمی کشور شده 
به دلیل امهیت و حساسیت هاي ملي و بني املللي بروز حيت موارد  .است

هد امعدود ختلفات پژوهشي تاثري بسیار زیادی بر جایگاه علمی کشور خو
در این راستا دستورالعمل رسیدگي به ختلفات پژوهشي در معاونت . داشت

حتقیقات و فن آوري وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکي تدوین گردیده 
 . است

این دستورالعمل ضمن ارائه تعاریف و مصادیق ختلفات پژوهشی و شرح 
جزئیات مراحل رسیدگی به ختلفات پژوهشي کمک خواهد کرد ضمن توجه به 
ابعاد خمتلف ختلفات صورت گرفته، مراکز علمي کشور از روش های یکسان و 

ظن  مناسيب برای رسیدگی به ختلفات هبره مند شوند و بدور از هرگونه سوء
 . منایند سیدگيختلف ر به موارد به تعارض منافعو 

پیش نویس حاضر حاصل تالش حمققني و مسئولني کشور مي باشد و امید است با 
 علريغمالبته . تکامل آن سند مناسيب براي برخورد با این مشکل باشد

نسبت به افراد  آن حساسیت موضوع و امهیت توجه به نقش باز دارندگي
الزم است از افراط و تفریط در مسري  ،ات شدید پژوهشيسودجو و ختلف

اي اقدامات ضروري صورت  رسیدگي ها پرهیز شده و با رعایت اخالق حرفه
در این فرصت از متامي دست اندرکاران و صاحب نظران در خواست . پذیرد

مي شود با دقت ویژه پیش نویس موجود را بررسي کرده و نقدها و نظرات 
با در نظر گرفنت پیشنهادات و . در اسرع وقت ارسال مناینداصالحي خود را 

انتقادات رسیده دستورالعمل ایي رسیدگي به ختلفات پژوهشي در حوزه 
علوم پزشکي در کشور تدوین شده و در اختیار دانشگاهها قرار خواهد 

 . گرفت
در  را مشاارزمشند  نظراتبه مهكاري و مهفكري مشا عزیزان امید داشته و 

   . ما خواهد بودراهنماي  اصالح پیش نویس حاضر 
 
   

 دکرت کاظم زنده دل 
  رئیس دفرت توسعه و ارتقاء اخالق پزشکي
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 قیف و مصادیتعار: اولفصل 
 

هر گونه نقض یا ختلف از راهنماها و دستورالعملها و 
ختلفات پژوهشي . کدهاي اخالق ختلف پژوهشي حمسوب مي شود

مشمول رسیدگي این دستورالعمل شامل موارد زیر مي 
 : باشند

نقض یا ختلف از مفاد کدهاي اخالقي در پژوهش هـاي علـوم    .١
 جسمي و یا معنوي به آزمودني ها,شامل آسیب ماديپزشکي 

عدم اخذ جمـوز از  ، که به عمد یا به علت کوتاهي رخ دهد
، آزمودني هـا  کمیته اخالق، عدم اخذ رضایت آگاهانه از 

 .حمرمانگي و افشاي اسرار شرکت کنندگان نقض
جعل شامل ساخت، ثبت و انتشار داده یا نتایج یک حتقیـق   .٢

به صورتي که داده یا نتایج مذکور اصـال وجـود نداشـته    
 .است

 روشامل تغیري یا حذف عمـدي داده هـا، مراحـل و    حتریف ش .٣
مطالعه، جتهیزات و مـواد مـورد اسـتفاده در مطالعـه و     

هـاي   یافته هاي حتقیق به صورتي که بـا داده یـا یافتـه   
 . واقعي متفاوت باشد

نوشته و یا اعتبار شخص دیگـر شـامل كپـي      ١سرقت ادبي  .۴
یا پروپوزال یک و مقاله نوشته، كردن کامل  یا خبشي از 

 . به صاحب آنمناسب فرد دیگر بدون استناد و ارجاع 
شامل حذف نام فرد یا افراد حـائز شـرایط    ٢نویسنده پنهان .۵

از فهرست اسامي نویسندگان  در یك نوشته علمـي  , نویسندگي
در هنگام انتشار  و یا اجنام و انتشار نتایج براي دیگران 

 .نوشته و یا مقاله بدون ذکر مشخصات مشارکت کنندگان در
شامل  عـدم اظهـار     ٣عدم اظهار یا اظهار کذب تعارض منافع .۶

مربوط به بودجه، افراد و یا موسسات محایت کننده و اطالعات 
   .مرتبط با پژوهش و یا اظهارات غري واقعي در این ارتباط

 
سایر موارد ختلف از کدها و دستورالعمل هاي پژوهشي کشور کـه  : ١تبصره 

در این دستورالعمل ذکر نشده است توسط هیات رسیدگي به ختلفات پژوهشـي  
حضار جمازاهتاي انتظامي شامل ابررسي شده و در صورت اثبات ختلف، یکي از 

 اخطار کتيب با درج در پرونده و توبیخ کتيب بـا درج در , و اخطار شفاهي
براي متخلف در نظر گرفته خواهد شد و در صورت تکرار، بر اساس  پرونده

                                                             
١ plagiarism 
٢ Ghost author 
٣ Conflict of interest 
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این دستورالعمل مراحل رسیدگي بصورت کامل اجنام شـده و اقـدام مناسـب    
 .   صورت خواهد گرفت
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 اصول رسیدگي به ختلفات پژوهشي: دومفصل 
  

 افراد دخیل در رسیدگی از  مدعی ، شهود وحمایت : 1اصل 
 .نیستمراجع قضائی متخلف محکوم علیه به مانع از رجوع وفق موازین قانونی راي صادره  .1
مدعی ، شهود و نسبت به اعضاي مؤسسه یا دانشگاه مربوط به هیچ وجه نباید در صدد تالفی  .2

 اعضاي هیات تخلفات پژوهشی برآیند، هر گونه تخلفی از این اصل باید به هیات مرکزي تخلفات
 .ار گیردگزارش و مورد رسیدگی قر

اسامی اعضاي هیات رسیدگی با حفظ امانت کامل به  قبل از شروع مراحل رسیدگییک هفته  .3
برابر  یدادرسرد موجبات با ارائه مدارك کافی  مدعا علیه در صورتیکه  . اطالع مدعی  علیه برسد

را با هر یک از اعضاي هیات رسیدگی به منافع دیگر  هر گونه تعارضقانون آئین دادرسی مدنی و 
تخلفات پژوهشی اعالم نماید، رئیس هیات باید اقدام الزم را به عمل آورده و با بررسی اظهارات 

درغیر . بررسی کننده و تحقیق اعمال نماید هیأتآنها در صورت نیاز تغییرات الزم را در ترکیب 
توجه اعتراض هاي مذکور را ضمیمه پرونده  اینصورت اظهارات رسیده و دالیل خود مبنی بر عدم

 .به این موضوع باید در گزارش ها نیز اشاره شود.نماید
 
 :زمینه هاي وجود تعارض منافع شامل موارد زیر است .4

 سال اخیر با یکی از طرفین دعوا 5پروژه تحقیقاتی مشترك در یا داشتن مقاله و : الف  •
دادگاههاي انقالب و قانون آئین دادرسی  91ماده تعارض منافع بر اساس موارد : ب •

 :عمومی در امور مدنی
  

  هققرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طب .1
یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین  قیم یامخدوماعضاي هیات رسیدگی  .2

دعوا مباشر، مسئول و یا متکفل امور عضو هیات رسیدگی به تخلفات پژوهشی و 
  .یا همسر وي باشد

  عضو هیات یا همسر و یا فرزندان او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد .3
  .عضو هیات سابقا در همین موضوع دعوا به هر شکل اظهار نظر کرده باشد .4
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عضو هیات یا همسر و یا فرزندان او با یکی از طرفین دعوا، همسر و یا فرزند او  .5
  .سال گذشته باشد 2دعواي مطرح داشته باشد و یا از صدور راي قطعی کمتر از 

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

 مدعا علیهاز حمایت : 2اصل 
باید بطور ، احراز نشدتخلف وقوع  ,افرادي که بر علیه آنها شکایت مطرح شده ولی پس از رسیدگی .1

تا  به اعال درجه بکوشند باید  هاي بررسی و رسیدگی و هیأتها هیأتهمه اعضاي . کامل حمایت شوند
 .د نگرد  تهدید مدعی علیه يو آبروحقوق  و منصب و شغل 

مراحل و مدعا علیه در بدو رسیدگی حقوق پژوهشی مکلف است تخلفات رسیدگی به هیات  .2
  .حقوق خود آگاه کندرا به وي را شرح داده و رسیدگی 

اگر در هر .  مسئول حفظ آبروي افراد در مسیر رسیدگی می باشدرسیدگی به تخلفات هیات  .3
علیه  را داشته است، می  امرحله از رسیدگی ثابت شود که مدعی صداقت نداشته و قصد آزار مدع

دانشگاهها و موسسات هیات علمی  اعضاي  انتظامیو مقررات  قانون 8تبصره ماده تواند بر اساس 
شامل تذکر و یا توبیخ با درج در (مناسب مجازات س دانشگاه و با حکم رییآموزش عالی کشور 

ضمنا باید تمام تالش هاي الزم صورت پذیرد تا خسارت هاي مادي و . براي او در نظر بگیرد) پرونده
در صورت عدم جبران خسارتها،  .به دلیل رسیدگی به پرونده مزبور جبران شود  مدعا علیه معنوي 

 .ع قضایی محفوظ استحق مدعی جهت رجوع به مراج
  

 رعایت انصاف: 3اصل 
اعضاي اطراف وق همۀ ات باید منصفانه انجام گیرد و حقوتحقیق و رسیدگی به تخلف .1

 .درگیر در نظر گرفته شود
واقع می شود و مرحله بررسی و تحقیق آغاز می شود باید ادعا زمانی که فردي مورد  .2

که سؤال بپرسد، اطالعات، شاهد و یا مدرك  او هم چنین اجازه دارد. بتواند از خود دفاع کند
ارائه دهد و در خصوص اظهارات شهود و گزارشات مربوط به مراحل مختلف رسیدگی اظهار 

 .نظر نماید و از خود دفاع کند
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، شاهد و هر کسی که در مراحل رسیدگی به تخلف شرکت دارند مدعا علیه  ,مدعی .3
تواند  همراه با وکیل قانونی و یا یک نفر از  هنگامی که براي رسیدگی مراجعه می نماید می

 .سسه در جلسات رسیدگی شرکت نمایدمؤدوستان، و یا همکاران خود یا نماینده 
لذا پس از اتمام . می باشدحکم مستقل  صدورنهایی و مراحل رسیدگی از تصمیم گیري  .4

گزارش نهایی با نظر کمیته اخالق تهیه شده و جهت صدور راي به هیات انتظامی  ,رسیدگی
مناسب صادر حکم هیات علمی، کارکنان و یا کمیته انضباطی دانشجویان، ارسال می شود تا 

   .گردد
  

  عایت حداعالي محرمانگی ر: 4اصل
هیچ شخص ثالثی نباید فرد مدعی یا بدین صورت که  . باید حداعالي محرمانگی رعایت شود .1

   .مربوطه مطلع شود ادعايو از  را بشناسدمدعاعلیه 
فقط در صورتیکه برا ي انجام بررسی و  تحقیق ضرورت داشته باشد حداقل اطالعات الزم ارائه  .2

رعایت و یا مرحلۀ رسیدگی باید با توجه به  مدعا علیه و  مدعیاطالع شخص ثالث در ارتباط با .شود
 . و شخص ثالث نسبت به اصل رازداري توجیه شده باشد باشدحد اعالي محرمانگی 

تخلف . هاي رازداري اخد گردد نامهتعهدباید در راستاي جلو گیري از آشکار سازي اطالعات  .3
  . العمل هاي انضباطی در پی خواهد داشت  ري عکساازرازد

مخصو صاً در مواردي که نیاز به ( .رعایت شود به طور کامل براي شهود نیزباید رازداري اصول  .4
 ) حمایت دارند یا احتمال آسیب وجود دارد

در حد اقل ممکن و آشکار سازي اطال عات و شواهد و محل و نحوة دسترسی به آنها نیز باید  .5
 .باشد و در حد رفع نیاز محدود به افراد دخیل در فرآیند رسیدگی به تخلف

) قانون اساسی 25و 22اصول (ت و مصونیت شهروندان و منع تجسس بر اساس اصول قانونی امنی .6
  مدعا علیه اعضا و کارشناسان رسیدگی به تخلفات پژوهشی مجاز به تجسس در زندگی خصوصی 

 .  نمی باشند
   



 دستورالعمل رسیدگي به ختلفات پژوهشي در حتقیقات علوم پزشکيش نویس یپ

٩ 
 

 و امنیت صداقت: 5اصل 
مراحل رسیدگی به تخلفات پژوهشی باید در امنیت و با صداقت همـۀ جانبـه صـورت     .1

 . گیرد
را رعایت  و بی طرفیانصاف  فردي که در مراحل بررسی و تحقیق واردمی شود بایدهر  .2

  .نمایند
اصـل اول اصـول    4بـر اسـاس بنـد    هـاي مربـوط بـه رسـیدگی     هیأتهر یک از اعضاي  .3

 . ازندرا از هر گونه تعارض منافع خودشان مطلع سرسیدگی باید رئیس هیات رسیدگی 
شروع بررسی ها توسط خود اعضـا امضـا وثبـت    عدم تعارض منافع باید قبل از مراتب  .4

  .گردد
ی با افراد و یا موضوع فرد مسئول هر گاه خود رئیس هیات رسیدگی به تخلفات پژوهش .5

موسسه /دانشگاهرئیس در مورد مبحث پیش آمده، تعارض منافعی داشته باشد باید به 
 .وداطالع دهد تا براي رسیدگی به پرونده مذکور جایگزین مناسب تعیین ش

 
رئـیس هیـات   . صرف ادعاي تعارض منافع افراد را از مراحل رسیدگی خارج نمـی کنـد  : 1تبصره 

تخلفات  ادعاي تعارض   منافع را بررسی کرده و نسبت به صحت و اهمیـت آن در رسـیدگی بـه    
ادعاي تعارض منافع وتصمیم رئیس هیات مبنـی بـر حـذف و یـا ادامـه      . پرونده تصمیم می گیرد

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

بـال   در صورتیکه مشخص شود فردي تعارض منافع داشته ولی بیان نکـرده اسـت، بایـد   :2تبصره 
رسیدگی تا تعیین فرد جـایگزین متوقـف   . فاصله از حضور در ادامه رسیدگی ممانعت به عمل آید
سیدگی باید فرد جایگزین را تعیین و رسیدگی می ماند و حد اکثر ظرف یک هفته رئیس هیات ر

     . را ادامه دهد
  
/ در راستاي شفافیت بیشتر و در صورت امکان پیشنهاد می شـود فـردي از سـایر دانشـگاهها     .7

 . موسسات براي همکاري در مرحله  بررسی  و تحقیق  دعوت شود
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و رئـیس هیـات   در طبقه خیلی محرمانه قرار دارد حداقل  مستندات شواهد و اطالعات  همۀ  .8
 . تخلفات باید براي اطمینان از این اصل اقدامات الزم را انجام دهد

براي حفظ امنیت و صداقت باید تمام اطالعات و گزارشها بـه اطـالع افـرادي کـه در مراحـل       .9
 . مختلف دخیل هستند برسد

  
 جلوگیري از خسارت  و حفاظت :6اصل 

یدگی و اقدامات مربوطه باید دقت شود تا افراد در برابـر مـوارد ذیـل حفاظـت     در فرایند رس
  :  شوند

  پوچ و سوء نیت ها  ادعاهاي   .1
  .تخلف وقوع خدشه دار شدن شهرت و اعتبار افراد قبل ا ز احراز  .2
  .خدشه دار شدن مقام و اعتبار افرادي که تخلف را گزارش می کنند  .3
باید در مراحل رسیدگی دقت شود آیا گزارش تخلف ضرورت داشته است و یـا صـرفا از روي    .4

در صورتیکه مشخص شود گزارش همراه بـا سـوء نیـت و از روي    . بد خواهی تهیه شده است
 .  اصل دوم اقدام الزم صورت گیرد 3بدخواهی بوده است طبق بند 

 امـدع  يمنجر به خدشه دار شدن آبـرو  تواند  یکه م یقاتیتحق, قیو تحق یدر مرحله بررس .5
ام د انجـ یمحتمل بودن تخلف وجود نداشته باشد نبا يبرا يقو یلیکه دال یه شود تا زمانیعل

 .شود  
فقط پس از پایان تمام مراحل رسیدگی وبررسی اعتراضها و مراحل تجدید نظر وقتی هیـات   .6

 .هستندرا صادر نمود مجازات ها قابل اجرا حکم تصمیم گیري نهایی 
باید از امنیت و درستی مراحل رسیدگی مطمئن باشد و براي رفع هر  رئیس هیئت رسیدگی  .7

 .گونه شبهه اقدامات الزم را انجام دهد
ع یاز به برخورد سریکه ن يرییس هیات تخلفات پژوهشی دانشگاه در صورت مواجه با موارد  .8

رسـیدگی  مرکزي مراتب را سریعاً به هیات  د یبا طول رسیدگی به تخلفات پژوهشی در.دارند
 : شامل  کند به تخلفات وزارت بهداشت گزارش 

  در خطر بودن سالمت وامنیت انسان ها و یا حیوانات) الف
  تهدید منابع مربوط بهداشت عمومی) ب
  ارتکاب جرم وجود نشانه هاي واضح مبنی بر ) ج
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 رسیدگي به ختلفات پژوهشي ارکان و حنوه  :مسوفصل 
   

ساختار  هیات رسیدگی به تخلفات پژوهشی دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی : 1ماده 
 :شامل افراد زیر می باشد

 رئیس هیات رسیدگی به تخلفات پژوهشی  -
   هیات بررسی و تحقیق -
 کمیته اخالق  -
هیـات هـاي انتظـامی اعضـاي هیـات علمـی،       (تصمیم گیري و صدور حکم هیات  -

 )کارکنان، دانشجویی
رئیس هیات  .رئیس هیات رسیدگی با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شوند:  2ماده 

  .رسیدگی با توجه به موضوع تخلف اعضاي هیات رسیدگی به تخلفات را تعیین می کند
  

و تشکیل می شود هیات رسیدگی به تخلفات پژوهشی به عنوان یک هیأت  تخصصی : 3ماده
تخلفات و دو نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاهها  رییس هیاتداراي حد اقل سه عضو شامل 

  . و موسسات علمی پژوهشی کشور می باشد
  
از توسط رئیس  از متخصصین آگاه به موضوع گزارش و اعضاي هیات هاي رسیدگی:   4ماده  

انتخاب می خوشنام و فاقد محکومیت قضایی، اداري و پژوهشی  بین اعضاي هیات علمی
  .وندش

هیات علمی بر اساس موضوع تخلف پژوهشی انتخاب می شوند و  اعضاي: 1تبصره 
  .ممکن است ثابت نباشند

حقوقدان براي  در صورت نیاز، هیات رسیدگی به تخلفات می تواند از یک : 2تبصره 
  .شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد

حداقل یکی از اعضاي بهتر است باشد، از بانوان ا علیه در مواردي که مدع :3تبصره
 .از بانوان  انتخاب شودپژوهشی  هیات رسیدگی به تخلفات 
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معاونت پژوهش و ی در هاي علوم پزشکپژوهشدر هیات مرکزي رسیدگی به تخلقات : 5ماده 
  .  تشکیل می شودوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی فن آوري 

  
وزارت بهداشت مشابه دانشگاهها رسیدگی به تخلفات پژوهشی مرکزي ساختار  هیات : 8ماده 

رئیس هیات مرکزي رسیدگی به تخلفات پژوهشی . و موسسات آموزشی و پژوهشی می باشد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب به پیشنهاد معاون پژوهش و فن آوري با حکم 

وم پزشکی و هیات هاي مرکزي شده و در همکاري با کمیته کشوري اخالق در پژوهشهاي عل
  انتظامی تخلفات اعضاي هیات علمی، کارکنان و کمیته انضباطی دانشجویان بر اساس این 

  .دستورالعمل به موضوع تخلفات پژوهشی رسیدگی خواهد کرد
  

  : وظایف هیات مرکزي رسیدگی به تخلفات پژوهشی شامل موارد زیر می باشد: 7ماده 
ــف  .1 ــه گزارشــات و تخل ــاي  رســیدگی ب ــدیران ارشــد  پژوهشــی ه ــه م ــوط ب مرب

 درمان آموزش پزشکی بخشهاي ستادي وزارت بهداشتیا و موسسات /دانشگاهها
نظارت بر عملکرد هیات هاي رسیدگی به تخلفات پژوهشـی دانشـگاهی و بررسـی     .2

 گزارشات ارسالی
 ارائه مشاوره و راهنمایی به هیات هاي منطقه اي  .3
 موسسات / دانشگاههامربوط به رسیدگی در هیات هاي رسیدگی اعتراضات  .4
رسیدگی به موارد تخلف پژوهشی دانشگاهی بر اساس درخواست هیات رسـیدگی   .5

 به تخلفات در دانشگاهها 
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  رسیدگي: چهارم فصل 
 اتیو شکاها  گزارشدریافت : الف

دبیرخانـه هیـات رسـیدگی بـه     بـه  د بصورت مکتوب یبا یات پژوهشیگزارشات و شکا: 1ماده 
   .شودارسال تخلفات پژوهشی 

اعـالم  اولیه می تواند بدون نام صـورت گیـرد ولـی در صـورت      يادعاگزارش و :  1تبصره 
گـزارش دهنـده بایـد    رییس هیأت مبنی بر احتمال ورود شکایت مذکور و شروع بررسـی  

تخلفات پژوهشی قرار  هیاتات خود در اختیار خود را با ذکر مشخصگزارش اطالعات و یا 
معلـوم باشـد و    مـدعی  و علیـه  مدعیمشخصات  در صورت تصمیم به رسیدگی باید .دهد
 :اطالعات زیر باشد يحاوگزارش تن م

  اطالعات الزم جهت  تماس ومدعی مشخصات کامل  .1
  یا تقدیم شکایت ارسال گزارش از مدعی توصیف تخلف وانگیزه  .2
   و مستندات شواهد   .3
   مدعا علیه نام و اطالعات تماس مربوط به  .4
  )در صورت وجود(نام ومشخصات شهود .5
 امضا .6

و موضوع بـه تشـخیص    ود داري کندخدر صورتیکه مدعی از ارائه اطالعات الزم : 2تبصره 
  . را راساً ادامه دهد ، دانشگاه یا موسسه می تواند پیگیري گزارشمهم باشد هیأتس یرئ

و یـا  ) اعضاي هیئت علمی، کارمندان، دانشجویان(مدعی می تواند فرد حقیقی :  3تبصره 
  . باشد....) کمیته اخالق، شوراي پژوهشی دانشگاه، موسسه و (حقوقی 

  
و  داده ل  یک پرونده  تشکیهر گزارش واصله  يد برایباپژوهشی تخلفات  هیاتدبیر خانه : 2هماد

 یطید شرایبامحرمانه بوده و ات واصله یشکا. نمایدده یمه گزارش رسیضمرا تمام مدارك مربوطه 
   . تا انتهاي رسیدگی حفظ شودحد اعالي محرمانگی  جاد شود کهیا
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 پژوهشي  ختلفات هیاتتوسط  يريم گیتصم: ب
بالفاصله هیأت رسیدگی به تخلفات  رسیدهیا اعتراض گزارش و  یبا بررس أت یه رئیس: 3ماده

را آغاز نموده و  یمراحل رسیدگتواند  یمهیأت . تشکیل می دهد  دیگر  عضودو را با انتخاب  
م یدالیل تصمباید  یعدم رسیدگتصمیم به در صورت . را تشکیل دهد ق یو تحقبررسی  هیات

و محـل ارسـال    یمـدع بـه  این تصـمیم  . کند یگانیدر پرونده مربوطه بانموده خود رامکتوب 
  شود یز اطالع داده میگزارش ن

 
مربوطه بـه  ش که موضوع گزار یآن، در صورت  یو بررس اظهارات  هیافت اولیس از درپ: 4ماده

بند ( ، محیط پژوهش، بیماران و حیوانات آزمایشگاهی و غیره شودبه ضرر و خطر  به همکاران
 يمداخلـه فـور  بـا   دیـ باتخلفات پژوهشی رسیدگی به  هیات رئیس، )از اصول کلی 6اصل  11

  . اقدامات الزم را صورت بخشد
 
باید مدارك کافی بـراي ادامـه رسـیدگی    ، گرفته شود یرسیدگتصمیم به که یدر صورت: 6ماده

  . ده و بررسی و تحقیق الزم به عمل آیدجمع آوري ش
  

ا یرا جو یدگیل عدم رسیتواند دالیم یبود مدع یدگیم بر عدم رسیکه تصم یدر صورت:7ماده 
  .ارائه کند يدیمدارك جد شود و در صورت وجود

  
فتـه  ردر محلی صورت خواهد گرفـت کـه تخلـف در آن صـورت گ     به پرونده یدگیرس  :8دهما
   .است

به تصمیم د یبا دن ادعا یاز رس هفته 2حداکثر ظرف مدت  هیات رئیس: 3 رهتبص
  .شروع رسیدگی یا رد شکایت تا گزارش را اتخاذ نماید 
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  ق یو حتق يبررس: ج
   

بررسـی  را تشـکیل    هیـات , یدگیپس از تصمیم مبنی بر ادامه رسرسیدگی  هیات رئیس: 9ماده 
  .کند ین مییآنرا تع يو اعضا داده 
  

 باید از وجود پرونده و مرحله رسـیدگی  مدعا علیه با تشکیل هیات بررسی ، مدعی و : 4هتبصر
  .مطلع شوندبررسی  هیأت مشخصات  اعضاي  و

 یبـا ارائـه مـدارك کـاف     یدگیدر هر مرحله از رس  مدعا علیه ا ی یمدع صورتیکهدر : 5تبصره
را به اثبات برسانند بر عهده ي  یبررس هیات يمنافع باهر یک از اعضا تعارض  وجود هر گونه

ر در ییـ نصورت دالیل عدم تغیر ایدر غ. را انجام دهد تخلفات است که اقدام الزم هیات رئیس
 .به آن اشاره شودها  و در گزارششده باید ضمیمه پرونده  مذکور  ب اعضا و اعتراضیترک
 

 دینمای م یابیدقت ارزه شواهد و مدارك مرتبط را بو  دهیگزارش رس، یبررسهیات : 10ماده 
سـی بـه   گـزارش هیـأت برر  .  جداگانه مصاحبه می کنـد  مدعا علیهو  یکبار با مدعیحداقل و 

مـدعی علیـه و   با امضاي همه افراد و درج نظرات  رسیدگی به تخلفات پژوهشی رییس هیأت 
   . مدعی و اکثریت هیأت بررسی ارسال می گردد 

  
آنهـا  . شـود مـی  ارسال  مدعا علیه و  یمدع براي باید  یبررس هیاتگزارش رونوشت : 11ماده

خـود را در خصـوص نتیجـه     یـا اعتـراض    فرصت خواهند داشت نظـرات سه هفته حداکثر تا 
  . ارائه دهندبه رئیس هیات رسیدگی به تخلف هاي پژوهشی بررسی 

  
افراد متخلف و نقش آنها در تخلف مشـخص  ,  در این مرحله از رسیدگی نوع تخلف:  12ماده 
  . می شود

  
یا همکاران او  مدعا علیه توسط  نیز که  تخلفات دیگري بررسی ممکن است در طول : 13ماده

  . رخ داده باشد مشخص می شود
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همکاري کامل نموده و نسبت به سـواالت   بررسی  هیأت باید با  مدعا علیه و  یمدع : 14هماد

که با آنهـا و شـهود صـورت     یذاکراتتمام مگزارش . دهندارائه پاسخ مناسب مربوط به پرونده 
 . شودمه پرونده یضممی گیرد باید 

  
و تحقیـق گـزارش کـاملی از مراحـل     ررسـی  پـس از اتمـام مراحـل ب   رسیدگی  هیات: 15ماده

جهت ارسال به هیات هاي انتظامی هیـات علمـی، کارکنـان و کمیتـه انضـباطی      رسیدگی  را 
  :این گزارش شامل موارد زیر خواهد بود. دانشجویان تهیه می نماید

  خلف پژوهشی مرتکب شده است یا خیرادعاي تآیا فرد مورد  .1
  تعیین نوع تخلف  براساس بخش تعاریف  .2
  ي یا غیر عمدي بودن تخلف  عمد .3
جزئیات اقداماتی که براي رسیدگی صورت گرفته و مدارکی که جهـت   .4

  بررسی استفاده شده است 
  و اعتراض او به گزارش ها  مدعا علیه مشروح دفاعیات  .5
  )در صورت وجود(نظر کمیته اخالق .6
از منـابع   مـدعا علیـه   کـه  تمامی مساعدت ها و کمک هـایی  جزئیات  .7

 .انجام پژوهش دریافت نموده استمختلف براي 
  

 اعرتاض به نظر هیات رسیدگي : د 
رئیس هیات رسیدگی به تخلفات پژوهشی موظف است گزارش نهایی رسیدگی :  16ماده

تصمیم نهایی  بررسی و هیأتو نظر  شامل تمامی مراحل از وصول گزارش و یا شکایت تا
  . هیات تحقیق را تهیه نموده و به مدعی و مدعا علیه ابالغ نماید

  
در صورتیکه  مدعی و یا مدعا علیه   به گزارش هیات رسیدگی اعتراض داشته : 17هماد

اعتراض خود را بصورت حد اکثر ظرف سه هفته از دریافت گزارش کمیته اخالق باشند 
  .یرخانه هیات رسیدگی به تخلفات پژوهشی ارائه نمایدمکتوب و با ذکر دالیل کافی به دب
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ید در دفـاع از خـود توسـط هـر یـک از طـرفین       :  6تبصره ارائه مدارك جد

 .  بالمانع است
  
ات پژوهشی در کمیته فاعتراض مدعی یا مدعا علیه به گزارش هیات رسیدگی به تخل: 18هماد

  . اخالق بررسی خواهد شد
  
کمیته اخالق می تواند بر اساس شواهد موجود نسبت به گزارش تخلف تصمیم گیري : 19ماده

و نتیجه نهایی را . کرده و یا از هیات رسیدگی درخواست نماید تحقیقات بیشتري صورت دهد
  . به رییس هیأت تخلفات پژوهشی ارسال نماید

  
یدگی به اعتراض ها رئیس هیات رسیدگی به تخلفات پس از تکمیل تحقیقات و رس: 20ماده 

توسط کمیته اخالق، گزارش نهایی رسیدگی را تهیه نموده و در صورتیکه مبنی بر احراز 
تخلف پژوهشی باشد حسب مورد به هیات هاي انتظامی سه گانه شامل هیات تخلفات اعضاي 

در صورت رد شکایت یا گزارش پرونده .هیات علمی، کارکنان، و دانشجویان ارسال می نماید
   . این اعالم نظر باید به مدعی و مدعی علیه نیز اطالع داده شود . را بایگانی نماید وي 

  
 حکمو صدور  يريم گیتصم: و

هیئت هاي انتظامی اعضاي هیات علمی و کارکنان، و کمیته انضباطی دانشجویان : 21ماده 
تصمیم پس از دریافت گزارش هیات رسیدگی به تخلفات پژوهشی در مورد تخلف پژوهشی 

  . را تعیین می کندبا تخلف متناسب ده و راي نهایی را صادر می کند و جریمه گیري کر
  

مـی تواننـد   هیات هاي انتظامی در صورتی که تحقیقات را ناکافی تشخیص دهنـد،  : 22ماده 
بررسی هاي تکمیلی را انجام داده  و یا مجددا گزارش را به هیات رسـیدگی عـودت داده و در   

  . د در خصوص موارد تعیین شده تحقیقات بیشتري صورت گیردخواست نماین
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به تصمیم هیـات هـاي انتظـامی اعتـراض داشـته       مدعا علیه در صورتیکه مدعی و : 23ماده 
  .  باشند، بر اساس آئین نامه مربوطه به اعتراض آنها رسیدگی خواهد شد

  
در صورتیکه مجازات پیشنهاد شده شامل تذکرشفاهی، تذکر کتبی و یا توبیخ کتبی : 24ماده 

انتظـامی  هـاي   می تواند بدون نیاز به ارسال پرونده به هیاتیا موسسه  باشد، رئیس دانشگاه 
مربـوط بـه    3و یـا   2، 1یکـی از بنـد هـاي    هیات رسـیدگی بـه تخلفـات    به پیشنهاد و یکی 

را براي  1قانون مقررات اعضاي هیات علمی  8تبصره ماده  شده در مجازاتهاي انتظامی تصریح
  .مدعی مذکور در نظر بگیرد

  
     مدعا علیه و  يمدعمالحظات الزم در مورد ) ه

در صورتیکه معلوم شود گزارش ارسالی صحت نداشته و فرد از روي عمـد و جهـت    : 25ماده 
بـه   توسـط ریـیس هیئـت     گزارش موضـوع ارسال نموده است،    ی بر علیه فردياذیت گزارش

ضـمنا بایـد تمـام    . و طبق مقررات اقدام الزم صورت می گیـرد ارسال می شود رئیس دانشگاه 
به دلیل رسیدگی به  مدعا علیه تالش هاي الزم صورت پذیرد تا خسارت هاي مادي و معنوي 

 .پرونده مزبور جبران شود
  

در صورتیکه در مراحل مختلف رسیدگی از اعتراض و شکایت خود صرف نظر نماید، : 26ماده 
  . دهدراي نهایی ادامه صدود مراحل رسیدگی تا می تواند به تخلفات پژوهشی دگی یهیات رس

  
نسبت به ادامه روند  یتخلفات پژوهش هیات رئیسزمان تصمیم باید از مدعا علیه مدعی  :27ماده 
حق دارد از مراحل بررسی تخلف  آگاه مدعا علیه  .موضوع مطلع شودبه پرونده تخلف از  یرسیدگ

ی که به خاطر آن وارد مرحله بررسی نهایی می شود و یا ادعایباید از .  و از جزئیات آن مطلع شود
نسبت به گزارشات و در موعد تعیین شده . هر ادعاي جدیدیکه مطرح می شود آگاه شود

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

 توبیخ کتيب با درج در پرونده. ٣در پرونده 
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بر اساس پرونده شده و ضمیمه نظرات او . نمایدیا اعتراض ذ شده اظهار نظر تصمیمات اتخا
  .خواهد گرفت یمورد رسیدگدستورالعمل 

 
وکالت نامه در صورت ارائه . دارد قانونی و یا مشاورحق گرفتن وکیل  مدعا علیهمدعی و : 28ماده 
 شرکت رسیدگی بجاي موکل خود  در جلساتمدعا علیه ، وکیل می تواند بجاي ی دادگستريرسم

رسیدگی به  هیاتالبته . و ابالغ ها را به نشانی خود درخواست نماید پرونده وي را مطالعه 
  .  را در جلسات احضار نماید مدعا علیهمدعی یا  تخلفات در صورت نیاز می تواند

 
ود اسـتعفا دهـد   خـ پرونـده از سـمت   رسیدگی به در مسیر مدعا علیه مدعی یا  اگر : 29ماده 

  . نخواهد داشترسیدگی  تاثیري در مراحل 
  

در صورت فوت یا حجر مدعا علیه  ، و در صورت نیاز به اظهارات او رسیدگی متوقف : 30ماده 
در صورتیکه براي رسیدگی بـه شـکایت نیـازي بـه اظهـارات مـدعا علیـه   نباشـد،         . می شود

تصمیم این موضوع به عهده کمیته اخالق مـی  . رسیدگی به تخلف گزارش شده ادامه می یابد
 باشد
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 جرميه ها: پنجمفصل 
 

می تواند پس از نتیجه گیري جریمه مناسب به تخلفات پژوهشی هیات رسیدگی : 1ماده 
و هیات هاي مذکور  را در انتهاي گزارش ارسالی به هیات هاي انتظامی پیشنهاد نماید

تصریح شده در مقررات انتظامی اعضاي هیات ریمه هاي ذکر شده در قوانین و مقررات ج
دانشگاه و یا موسسه و  کارمندان و دانشجویان که از توبیخ شفاهی تا اخراج از, علمی

 . براي متخلف در نظر خواهند گرفتم از خدمات دولتی انفصال دائ
در موارد تخلفات پژوهشی فصل اول دستورالعمل که بسیار شدید ارزیابی : 1تبصره 

می شوند، باید جریمه مناسب و بیش از توبیخ کتبی با درج در پرونده براي 
  .  متخلف در نظر گرفته شود

  
اقداماتی که توسط هیات هاي انتظامی اعضاي هیات علمی و کارکنان، و عالو بر : 2ماده 

 يمه هایتواند جر یم یدگیات رسیهکمیته انضباطی دانشجویی صورت خواهد گرفت، 
 :دیتقاضا نماموسسه /از مراجع ذیربط در دانشگاههر به تناسب موضوع یز

بر اساس تخلف صورت گرفته است  یقاتیکه از تحق یخارج کردن  مقاله و مقاالت) الف
 و اعالم آن در مجله مجله توسط
شورا توسط  توقف فرد متخلف از ادامه همکاري در پروژه هاي تحقیقاتی با مدت معلوم) ب
 مرتبط یپژوهش يا شوراهای
یک الی سه متخلف با مدت  يبعدتحقیقاتی  يتهایبر فعالدر نظر گرفتن ناظر مستقیم ) ج

 مرتبط یپژوهش يشوراهاا یشورا توسط سال 
مطابق  و امکانات دولتی حمایت کننده مالی, جبران خسارت وارد شده به بیماران) د
 ن موجود یقوان
که تخلف در  در صورتیا تکرار پایان نامه با موضوع جدید یو کم کردن نمره پایان نامه ) و

  موسسه مرتبطا یدانشگاه  یمعاونت آموزشتوسط پایان نامه دانشجو رخ داده باشد 
  مرکز تحقیقاتیا یو موسسه  ،عالم عمومی تخلف صورت گرفته توسط فرد در دانشگاها) ه
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 منودار مراحل رسیدگي به ختلفات پژوهشي :  ١ضمیمه مشاره 
   


