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...یدرمانیو خدمات بهداشتیدانشگاه علوم پزشکيقات و فناوریمحترم تحقینمعاون

علیکمسالم
اخـالق در  یتـه ملـ  یمصـوبه کم "هاي علوم پزشکی کشور درخصـوص  احتراما با توجه به ابهامات مطرح شده از طرف دانشگاه

و نیـز سـایر   "رانیـ ایاسـالم يهاي علوم پزشـکی در جمهـور  اخالق در پژوهشيت استانداردهایپژوهش در جهت ارتقاء رعا
رساند؛  مصوبات، به استحضار می

صدور مصوبه و کد اختصاصی اخـالق  1394سال ي، از ابتدامتبوعوزارت يقات و فناوریتحقتمه معاونطبق بخشنا
، ی شـده اعتباربخشاخالق يهاکمیتهتوسط ها نامها و پایانهطرحکلیهيبرا،ي علمیپس از اخذ تاییدیهدر پژوهش 

، ارتباط با صنعت، HSRه انواع طرح ها از جمله این الزام شامل هم. استشدهیبا توجه به چارچوب ابالغ شده، الزام
طرح هاي دانشجویی و کمیته تحقیقات دانشجویی می باشد.  

 کمیته هاي اخالق در پژوهش تنها می توانند پروپوزال هایی را بررسی کنند که قبال به تایید یک کمیته علمی مانند
شوراي پژوهشی دانشکده یا دانشـگاه و ماننـد آن    شوراي پژوهشی گروه، مرکز تحقیقاتی، شوراي تحصیالت تکمیلی،

رسیده باشند. این الزام در مورد پروپوزال هایی که  از خارج از محیط دانشگاه درخواست کسب کد اخالق مـی کننـد    
نیز صادق است.
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 یـد  ز موظف شدند تا جهت تاییسردبیران مجالت کشور و به خصوص مجالت انگلیسی زبان ن1394از خردادماه سال
ي اخـالق در پـژوهش را بـر اسـاس فرمـت جدیـد از       و چاپ مقاالت ارسال شـده، مصـوبه و کـد اختصاصـی کمیتـه     

، باشـند یکـه فاقـد تاییدیـه کمیتـه اخـالق مـ      ییهـا مقاالت منتج از پـژوهش از انتشارنویسندگان دریافت نمایند و 
، یر نظام منـد یر، کامنتري، مرور نظام مند و غالزم به ذکر است که مقاالت نظري مانند نامه به سردبخودداري کنند.

هـا و مراکـز   هـا، دانشـکده  از دانشگاهياریدر حال حاضر بسالزم به ذکر است از شمول این موضوع مستثنی هستند.
تـه اخـالق در پـژوهش    یکميداراي و دانشگاه آزاد اسـالمی قات و فناوریوابسته به وزارت علوم، تحقیپژوهشیعلم

اخـالق در پـژوهش   یته، مصوبه و کد اختصاصید شده در کمییتايهانامهانیها و پاپروپوزال طرحيبرامعتبر بوده و
ه یـ و انتشـار کل يانجـام داور ير مجالت برایاخالق در پژوهش توسط سردبصیافت کد اختصایکنند. لذا دریصادر م

باشد.یمين، به جز موارد ذکر شده، ضروریهردو وزارتیافتیدريهادستنوشته

     هیچ کد اخالقی خارج از سامانه کمیته ملی اخالق در پژوهش معتبر نیست و کمیتـه هـاي اخـالق در پـژوهش الزم
است اکیداً از صدور هر گونه نامه تاییدیه اخالق در پژوهش خـارج از سـامانه مـذکور  خـودداري  کننـد. سـردبیران       

ل کنند که در سامانه کمیته ملی اخالق در پژوهش نمایه شده محترم مجالت نیز الزم است فقط تاییدیه هایی را قبو
باشند.

  منظور از ناشران معتبر ناشرانی هستند که هویت آنها مشخص و سابقه آنها شناخته شده است. ناشرا ن معتبر شـامل
BMC, Nature-springerBMJ, PLOS ,Wileyطیفی از  ناشران بین المللی کامال شـناخته شـده  از قبیـل   

,Elsevier... و دانشگاه هاي معتبر مانندCambridge    یا دانشگاه هاي علوم پزشکی داخلی و یـا انجمـن هـاي
علمی شناخته شده و رسمی داخلی و بین المللی هستند که مجالت معتبـر  نمایـه شـده در پایگـاه هـاي اسـتنادي       

هسـتند.  )Impact Factorاراي  ضریب تـاثیر ( معتبر داخلی و بین المللی منتشر می کنند. اغلب مجالت معتبر د
-) وزارت بهداشت، صـرفا جهـت اطـالع   Predatory Journals(لیالزم به ذکر است که سامانه مجالت نامعتبر و جع

فهرسـت ارائـه شـده در سـامانه، تمـامی      "اندازي شده و همانطور که در این سامانه نیز تاکید شـده اسـت،   رسانی راه
گیرد و عدم وجود مجله در فهرست مذکور، الزاما دلیل بر معتبر بودن آن نیسـت. ود را در بر نمیمجالت نامعتبر موج

".اما وجود مجله در این فهرست نشان دهنده نامعتبر بودن آن خواهد بود

  مـی  مسوولیت اطمینان از معتبر بودن نشریه  علمی اصوالً و قطعاً  بر عهده محققین نویسنده مقاالت است و انتظـار
رود که هر عضو هیات علمی نشریات معتبر حـوزه کـاري خـود را بشناسـد. کمیتـه ملـی اخـالق در پـژوهش وزارت         
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناخت مجالت معتبر هر حیطه را حداقل توانایی مورد انتظار اعضاي هیات علمی 

ي کـاري خـود را شـناخته و از    الت معتبر حیطـه ي پژوهشگر و نویسنده مقاله است که ناشران و مجوظیفهمی داند.
-اي نزدیک نامعتبر تلقی شوند، پرهیز کند. زیـرا علـی  چاپ مقاله در مجالت کم ارزش که گاها ممکن است در آینده

دار شـدن حیثیـت علمـی پژوهشـگر،     شود، اما عالوه بـر خدشـه  رغم اینکه این موضوع تخلف پژوهشی محسوب نمی
و عواقب ناشی از آن نیز تماما به عهده نویسنده/ نویسندگان مقاله خواهد بود.  مسؤولیت انتشار مقاله 
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ت الزامـات و  یـ د و بـا رعا یبنـا بـه صـالحد   اسـت کـه   يازیـ امتبـوده و  ارات دانشـگاه  یـ از اختيق نقدیپرداخت تشو
.گـردد یاعطا ممقاالت منتشر شدهسندگان یها به نودانشگاهیبرخن خصوص، از طرف یموجود در ايهادستورالعمل

ه یتوصـ لـذا  . اسـت را متوجه حوزه پژوهش کشور کـرده يايجدعوارض گاه است که یاستیستشویق نقدي مقاالت 
ت یـ فیصرفا به مقاالت بـا ک یقیتشوها، پرداخت به دانشگاهیست پزشکیزيهادر پژوهشاخالق یمليتهید کمیاک

اند.دهیبه چاپ رسیالمللنیو بیمعتبر ملن یاست که توسط ناشریباال و منتشر شده در مجالت
 درخصوص تخلفات پژوهشی، درصورتیکه تخلف پژوهشی توسط کمیته اخالق محرز شود، بدون توجه به زمان رخداد

ها و قوانین مصوب انجـام شـود و   تخلف، باید توسط مراجع ذیربط با متخلفین برخورد جدي در محدوده دستورالعمل
یا ارتقاي رتبه پیرو تخلف محرزشده، صورت گرفته باشد، این ترفیـع و ارتقـاء منتفـی و بـازپس     چنانچه ترفیع پایه و 

هاي اجـراي  ي هزینهکنندهگرفته خواهد شد و با توجه به هدررفت منابع پژوهشی، فرد متخلف در مقابل مرکز تامین
پژوهش نیز مسؤول خواهد بود.

اخـالق یتـه ملـ  یبر اساس مصوبه کمو د نر انواع پژوهش نداریبا سایچ تفاوتیهت،یاز نظر ماهییدانشجويهاطرح،
اخالق در پـژوهش  یها در سامانه ملر طرحیز مانند سایها ننگونه طرحیلذا ا. باشدیماستاد راهنما طرح،یاصليمجر

در مـورد  گـردد. یطـرح درج مـ  ينام استاد راهنما به عنوان مجـر شوند و یته اخالق ثبت میجهت صدور مصوبه کم
، نیاز به اقدام خاصی وجـود نـدارد، امـا    مذکورهاي دانشجویی پیش از ابالغ مصوبهقراردادهاي منعقد شده براي طرح

هزینه پژوهشی، حتما باید با استاد راهنما که وظیفه نظـارت بـر   قراردادهاي جدید حتی درصورت عدم دریافت کمک
چه امکان امضاي قرارداد توسط استاد راهنما و دانشجو به صـورت  حسن اجراي طرح را به عهده دارد، بسته شود، اگر

نکته قابل توجه این است که هدف از اجراي تحقیقات دانشجویی، یادگیري روش تحقیـق و  همزمان نیز وجود دارد. 
بـه  باشد که ضروري است حتما زیر نظر یک محقق خبـره نحوه درست اجراي پژوهش از ارائه ایده تا انتشار مقاله می

عنوان استاد راهنما انجام شود.
 شود کـه بررسـی و تاییـد علمـی اولیـه      اي ثبت شده محسوب مینامههاي دانشگاهی، پایاننامهثبت پایاندرخصوص

پروپوزال انجام  و مصوبه و به تبع آن کد اختصاصی اخـالق در پـژوهش از طریـق سـامانه ملـی اخـالق در پـژوهش        
)ethics.research.ac.ir (بنا براین شرکت در امتحاناتی که بر در این سامانه نمایه شده باشد.مذکور ر و مصوبه صاد

اساس مقررات آموزشی شرط شرکت در آنها ثبت پروپوزال پایان نامه است، مانند امتحـان پـیش کـارورزي، امتحـان     
و نمایـه شـدن مصـوبه    ارتقاء ساالنه دستیاري ، امتحان جامع دوره هاي دکتراي تخصصی منوط به اخذ کـد اخـالق  

اخالق در سامانه کمیته ملی است. روشن است که صرف ثبت پروزال در سامانه مدیریت پـژوهش دانشـگاه هـا ثبـت     
محسوب نمی شود.

 راهنماي اخالق در انتشار آثار پژوهشی، الزم است نویسنده وابستگی سـازمانی خـود را   1-6ماده 1با استناد به تبصره
کند حتی اگر در فاصله زمانی انجام پژوهش یـا  ان ارسال دستنوشته در آن فعالیت دارد، اعالماي که در زمبه موسسه

که نویسنده به مؤسسه محل انجام پژوهش باشد. در صورتیارسال دستنوشته، وابستگی سازمانی پژوهشگر تغییرکرده
هر دو وابستگی نویسنده ذکـر شـود.    تعهدي مبنی بر استفاده از وابستگی زمان انجام پژوهش داشته باشد، الزم است

لذا الزام افراد به درج وابستگی غیر واقعی جهت افزایش صوري انتشارات مؤسسه یا دانشگاه خاص از نظر اخالقی غیر 
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گردد. در مورد افرادي که هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه ندارنـد و یـا   قابل قبول و تخلف پژوهشی محسوب می
هش در آن دانشگاه یا مرکز پژوهشی انجام نشده باشد، نیاز به ذکر وابستگی بـه دانشـگاه نیسـت و    مراحل اجراي پژو

شود.  گفتنی است که دانشجویان فارغ التحصیل و یـا پژوهشـگران،   نامشان به عنوان پژوهشگر آزاد در مقاله ذکر می
شگاه یا مرکز تحقیقات قبلـی خـود و   درصورت عدم وابستگی به سازمان جدید و درصورت اجراي پژوهش در فیلد دان

توانند در صورت داشتن  قرارداد کاري، مقـاالت  با نظارت افراد ذیصالح (شوراي علمی/ کمیته اخالق در پژوهش)، می
منتج از پژوهش مذکور را با ذکر وابستگی به آن مرکز منتشر کنند. منظـور از قـرارداد کـاري، اسـتخدام قـراردادي،      

ر دانشگاه یا مرکز نیست بلکه شامل هر نوع قرارداد کاري مکتوب می باشد.پیمانی  یا رسمی  د
هـا نیـز بـا اسـتناد بـه      هاي مشـترك پژوهشـی در دو دانشـگاه مختلـف و انتشـار نتـایج آن      درخصوص انجام فعالیت

ده/ هاي چند مرکزي، اجراي پژوهش در محیط دانشـگاه و یـا مراکـز وابسـته بـه دانشـگاه/ دانشـک       دستورالعمل طرح
.  در صورتی کـه چنـین   باشدسازمان و ... صرفا منوط به دریافت مجوز از کمیته اخالق در پژوهش داشگاه مقصد می

را پزوهش هایی یک بار کد اخالق دریافت کرده باشند، دانشگاه مقصد مخیر است که مصـوبه کمیتـه اخـالق دیگـر     
وپوزال نماید.بپذیرد و یا مجدداً اقدام به بررسی اخالقی و یا علمی پر


