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در مواجهه با موارد انتشار تكراري (1مضاعف )2چه اقدامی انجام شود
(الف) مورد مشكوك به انتشار تكراري در يك مقاله ی ثبت شده در دفتر مجله
داور سردبير را از مورد انتشار تكراري مطلع مي كند

توجه :راهنماي نويسندگان بايد سياست مجله در
مورد انتشار تكراري را بيان كند
درخواست از نويسندگان براي امضا يك فرم خاص
يا عالمت زدن يك مربع خالي جهت بررسي هاي
آينده مي تواند مفيد باشد

از داور تشكر كنيد و به او اطالع دهيد كه قصد بررسي داريد
چنانچه هنوز شواهد مستند آماده نشده اند ،آن ها را جمع آوری کنید

ميزان همپوشاني/تكرار را بررسي كنيد

همپوشاني قابل توجه وجود
ندارد

با داور تبادل نظر كنيد
فرايند داوري را ادامه
دهيد

توجه  :كميته بين المللي
سر دبيران مجالت علوم
پزشكي 3توصيه مي كند كه
ترجمه مقاالت به زبان هاي
ديگر قابل قبول است ما
باید به مقاله اصلي ارجاع
داده شود

هم پوشاني/تكرار عمده ( یعنی مقاله بر اساس داده های
مقاله ای که پیش از این چاپ شده و با همان نتایج یا
نتایج بسیار مشابه باشد و/یا شواهدی که نشان دهنده تالش
نویسنده برای مخفی کردن "تکرار" باشد مانند تغییر دادن
عنوان ،ترتیب نام نویسندگان و عدم ارجاع به مقاله قبلی)

همپوشاني مختصر همراه با درجاتي از تكرار و
يا تجزيه وتحليل مجدد و معقول ( مانند زير گروه/
پيگيري وسیع تر /بحثي كه مخاطبان متفاوتي را
هدف گرفته است)

به صورت مکتوب با نویسنده ی مسئول تماس بگیرید.
بهتر است تعهدنامه ی امضا شده نویسندگان ( یا نامه
ارسالی ایشان) که بیانگر عدم چاپ مقاله در سایر
مجالت می باشد را نیز به همراه شواهد مستند انتشار
مضاعف ضمیمه نمایید

با لحني خنثي با نويسنده تماس بگيريد/تاسف خود را
ابرازكنيد /موقعيت مجله را توضيح دهيد
توضيح دهيد كه در مقاالت ثانویه بايد به مقاله اصلي
ارجاع داده شود
تقاضا كنيد كه به مقاله اصلي ارجاع دهند و/يا مطالب
داراي هم پوشاني را حذف كنند
فرآيند داوري را ادامه دهيد

بدون پاسخ

داور را از نتيجه/اقدام آگاه كنيد

نويسنده پاسخ ميدهد

سعي كنيد با ساير نويسندگان تماس
بگيريد ( مد الين  /گوگل را براي يافتن
پست الكترونيكي جستجو كنيد)

بدون پاسخ

توضيح موجه (خطاي
نبودن
صادقانه/واضح
راهنماي نويسندگان مجله/
پژوهشگر بسيار مبتدي)

با موسسه ی متبوع نويسنده تماس بگيريد و درخواست كنيد كه مالحظات
شما به مقام ارشد نويسنده و/یا مسئول مديريت پژوهش منتقل شود
سعي كنيد رسيد نامه خود را دريافت كنيد

در صورت عدم دريافت
پاسخ تماس را هر 3-6
ماه تكرار كنيد

رد شدن مقاله را به صورت مکتوب به
نويسنده (در صورت امكان تمام نويسندگان)
اعالم كنيد ،موقعيت و پيامدهاي آتي قابل
انتظار را توضيح دهيد

داور را از نتيجه/اقدام آگاه كنيد

جهت دریافت مجوز غیرانحصاری برای تکثیر این فلوچارت ها می توانید
با پست الکترونیکی cope_administrator@publicationethics.org
تماس بگیرید.

توضيح ناموجه/پذيرش
تقصير

رد شدن مقاله را به صورت مکتوب به
نويسنده (در صورت امكان تمام نويسندگان)
اعالم كنيد ،موقعيت و پيامدهاي آتي قابل
انتظار را توضيح دهيد

نويسنده (نويسندگان) را
از اقدام خود آگاه كنيد

برگردان رسمی به فارسی توسط دکتر بهروز آستانه
بازبینی برگردان توسط ح.ر صادق محمدی
تاریخ انتشار :نوامبر 2011

اطالع دادن به مقام ارشد
نويسنده و/يا فرد مسئول
نظارت بر پژوهش را در
نظر بگيريد.

تهیه شده جهت COPEبوسیله لیز ویجر از
کمپانی ساید ویو ()www.lizwager.com
© 2008کمیته اخالق نشر
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در مواجهه با موارد انتشار تكراري (1مضاعف )2چه اقدامی انجام شود
(ب) مورد مشكوك به انتشار تكراري در يك مقاله انتشار يافته
خواننده سردبير را از مورد انتشار تكراري مطلع مي كند
توجه :راهنماي نويسندگان بايد
سياست مجله در مورد انتشار تكراري
را بيان كند
درخواست از نويسندگان براي امضا
يك يك فرم خاص يا عالمت زدن يك
مربع خالي جهت بررسي هاي آينده
مي تواند مفيد باشد

از خواننده تشكر كنيد و به او اطالع دهيد كه قصد بررسي داريد
چنانچه هنوز شواهد مستند آماده نشده اند ،آن ها را جمع آوری کنید

ميزان همپوشاني/تكرار را بررسي كنيد

همپوشاني مختصر (" نشر ساالمي" 3همراه با
ميزاني از تكرار) يا تجزيه وتحليل مجدد و معقول
(مانند زير گروه/پيگيري وسیع تر/بحثي كه مخاطبان
متفاوتي را هدف گرفته است)

توجه :كميته بين المللي سردبيران
مجالت علوم پزشكي  4توصيه ميكند
كه ترجمه مقاالت قابل قبول است ،اما
بايد به مقاله اصلي ارجاع داده شود
سردبيران ميتوانند در اين موارد
انتشار يك اصالحيه را مد نظر
قرار دهند (يعني بيان ارتباط با مقاله
اصلي) به جاي آن كه به حذف مقاله
يا انتشار اعالميه در مورد چاپ
مضاعف اقدام نمايند

هم پوشاني/تكرار عمده ( یعنی مقاله بر اساس داده های
مقاله ای که قبال چاپ شده و با همان نتایج یا نتایج بسیار
مشابه باشد و/یا شواهدی که نشان دهنده تالش نویسنده
برای مخفی کردن "تکرار" باشد مانند تغییر دادن
عنوان ،ترتیب نام نویسندگان و عدم ارجاع به مقاله قبلی)

به صورت مکتوب با نویسنده مسئول تماس بگیرید .بهتر
است تعهدنامه امضا شده نویسندگان ( یا نامه ارسالی
ایشان) که بیانگر عدم چاپ مقاله در سایر مجالت می
باشد را نیز به همراه شواهد مستند انتشار مضاعف
ضمیمه نمایید.

با لحني خنثي با نويسنده تماس بگيريد/تاسف خود را
ابرازكنيد /موقعيت مجله را توضيح دهيد
توضيح دهيد كه در مقاالت دوم بايد به مقاله اصلي
ارجاع داده شود
در مورد انتشار يك اصالحيه كه به مقاله اصلي
ارجاع دهد با نويسنده تبادل نظر كنيد
در صورتيكه سر دبير داليلي دارد كه عدم ارجاع
به مقاله (مقاالت) قبلي عمدي بوده است ،اطالع به
مقام ارشد نويسنده يا مسئول مديريت پژوهش را مد
نظر قرار دهيد

خواننده را از نتيجه/اقدام
آگاه كنيد

بدون پاسخ

سعي كنيد با ساير نويسندگان تماس
بگيريد ( مد الين  /گوگل را براي يافتن
پست هاي الكترونيكي يا محل هاي كار
فعلي نويسندگان جستجو كنيد)

بدون پاسخ

نويسنده پاسخ ميدهد

توضيح ناموجه/پذيرش
تقصير

توضيح موجه (خطاي
نبودن
صادقانه/واضح
راهنماي نويسندگان مجله/
پژوهشگر بسيار مبتدي)

با موسسه متبوع نويسنده تماس بگيريد و درخواست كنيد كه مالحظات شما
به مقام ارشد نويسنده و /یا مسئول مديريت پژوهش منتقل شود

در صورت عدم
دريافت پاسخ ،تماس با
موسسه را هر  3-6ماه
تکرار کنید

به صورت مکتوب برای نويسنده (در صورت
امكان تمام نويسندگان) موقعيت و پيامدهاي
آتي قابل انتظار را توضيح دهيد

خواننده را از نتيجه/
اقدام آگاه كنيد

جهت دریافت مجوز غیرانحصاری برای تکثیر این فلوچارت ها می توانید
با پست الکترونیکی cope_administrator@publicationethics.org
تماس بگیرید.

نويسنده (نويسندگان) را از
نتيجه/اقدام خود آگاه كنيد

برگردان رسمی به فارسی توسط دکتر بهروز آستانه
بازبینی برگردان توسط ح.ر صادق محمدی
تاریخ انتشار :نوامبر 2011

انتشار بيانيهاي در مورد انتشار تكراري يا
حذف مقاله را مد نظر قرار دهيد
به سردبير مجله ديگري كه مقاله قبلي در
آن چاپ شده اطالع دهيد

اطالع به مقام ارشد نويسنده
و/يا مسئول مديريت
پژوهش را مد نظر قرار
دهيد

تهیه شده جهت COPEبوسیله لیز ویجر از
کمپانی ساید ویو ()www.lizwager.com
© 2008کمیته اخالق نشر
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در مواجهه با موارد مشكوك به دستبرد علمي 1چه اقدامی انجام شود
(الف) مورد مشكوك به دستبرد علمي در يك مقاله ی ثبت شده در دفتر مجله
داور سردبير را از مورد مشكوك به دستبرد علمي آگاه ميكند

توجه  :راهنماي نويسندگان بايد تعريف دستبرد
علمي و سياست مجله در مورد آن را بيان كند

از داور تشكر كنيد و به او اطالع دهيد كه قصد بررسي داريد
چنانچه هنوز شواهد مستند آماده نشده اند ،آن ها را جمع آوری کنید

ميزان كپي برداري را بررسي كنيد

بدون مشكل

فقط كپي مختصر از عبارات كوتاه
( برای نمونه درقسمت بحث مقاله
پژوهشي متعلق به نويسندهاي با
زبان مادري غير از زبان مقاله)
2
عدم ارجاع نادرست داده ها

دستبرد علمي واضح (استفاده ی بدون
ارجاع بخش هاي بزرگي از متن و/يا داده
ها و ارایه آن به نحوي كه گويي به سارق
علمي تعلق دارند)

با لحني خنثي با نويسنده تماس بگيريد/
تاسف خود را ابرازكنيد /موقعيت مجله
را توضيح دهيد
از نويسنده بخواهيد به همراه ذكر مرجع
عبارات كپي شده را باز نويسي كند يا در
گيومه قرار دهد
فرآيند داوري را ادامه دهيد

به صورت مکتوب با نویسنده ی مسئول تماس
بگیرید .بهتر است تعهدنامه ی امضا شده
نویسندگان ( یا نامه ارسالی ایشان) که بیانگر
اصالت مقاله/تعلق آن به نويسندگان است را نیز
به همراه شواهد مستند دستبرد علمي ضمیمه نمایید

انتشارتكراري (يعني
كپي از كارهاي
قبلي خود نويسنده)
 نمودار انتشارتكراري را مالحظه
نماييد

با داور تبادل نظر كنيد

نويسنده پاسخ ميدهد

بدون پاسخ

سعي كنيد با ساير نويسندگان تماس
بگيريد ( مد الين /گوگل را براي يافتن
پست الكترونيكي جستجو كنيد)

بدون پاسخ

با موسسه ی متبوع نويسنده تماس بگيريد و درخواست كنيد كه مالحظات شما
به مقام ارشد نويسنده و/یا مسئول مديريت پژوهش منتقل شود

در صورت عدم دريافت پاسخ،
تماس با موسسه را هر  3-6ماه
تکرار کنید
اگر نتيجهاي حاصل نشد تماس با
ساير نهادهاي مسئول ،نظير كميته
اخالق پژوهشی دانشگاه ،معاون
پژوهشي و يا وزارت را مد نظر
قرار دهيد

رد شدن مقاله يا درخواست بازنويسي را به صورت
مکتوب به نويسنده (در صورت امكان تمام نويسندگان)
اعالم كنيد ،موقعيت و پيامدهاي آتي قابل انتظار را
توضيح دهيد

جهت دریافت مجوز غیرانحصاری برای تکثیر این فلوچارت ها می توانید
با پست الکترونیکی cope_administrator@publicationethics.org
تماس بگیرید.

داور را از نتيجه/اقدام
آگاه كنيد

توضيح ناموجه/پذيرش
تقصير

توضيح موجه (خطاي
صادقانه/ 3واضح نبودن
راهنماي نويسندگان مجله/
پژوهشگر بسيار مبتدي)

رد شدن مقاله را به صورت مکتوب به
نويسنده (در صورت امكان تمام نويسندگان)
اعالم كنيد ،موقعيت و پيامدهاي آتي قابل
انتظار را توضيح دهيد

نويسنده (نويسندگان) را
از اقدام خود آگاه كنيد

برگردان رسمی به فارسی توسط دکتر بهروز آستانه
بازبینی برگردان توسط ح.ر صادق محمدی
تاریخ انتشار :نوامبر 2011

اطالع دادن به مقام ارشد نويسنده
و/يا مسئول مديريت پژوهش و/
یا قرباني بالقوه را مد نظر قرار
دهيد

تهیه شده جهت COPEبوسیله لیز ویجر از
کمپانی ساید ویو ()www.lizwager.com
© 2008کمیته اخالق نشر
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در مواجهه با موارد مشكوك به دستبرد علمي 1چه اقدامی انجام شود
(ب) مورد مشكوك به دستبرد علمي در يك مقاله ی انتشار یافته
خواننده سردبير را از مورد مشكوك به دستبرد علمي مطلع ميكند

توجه  :راهنماي نويسندگان بايد
تعريف دستبرد علمي و سياست مجله
در مورد آن را بيان كند

از خواننده تشكر كنيد و به او اطالع دهيد كه قصد بررسي داريد
چنانچه هنوز شواهد مستند آماده نشده اند ،آن ها را جمع آوری کنید

ميزان كپي برداري را بررسي كنيد

فقط كپي مختصر از عبارات كوتاه ( برای نمونه
درقسمت بحث مقاله پژوهشي)
عدم ارجاع نادرست 2داده ها

دستبرد علمي واضح (استفاده ی بدون ارجاع
بخش هاي بزرگي از متن و/يا داده ها و ارایه
آن به نحوي كه گويي به سارق علمي تعلق دارند

با لحني خنثي با نويسنده تماس بگيريد/تاسف
خود را ابرازكنيد /موقعيت مجله را توضيح
دهيد
اگر مقاله (مقاالت) اصلي حذف شدهاند با
نويسنده در مورد انتشار يك اصالحيه كه به
آن ها ارجاع دهد تبادل نظر كنيد

به صورت مکتوب با نویسنده ی مسئول تماس
بگیرید .بهتر است تعهدنامه ی امضا شده
نویسندگان ( یا نامه ارسالی ایشان) که بیانگر
اصالت مقاله/تعلق آن به نويسندگان است را نیز
به همراه شواهد مستند دستبرد علمي ضمیمه
نمایید

خواننده (و نویسنده (نویسندگان) ،چنانچه
نويسنده ای که مورد سرقت علمی قرار گرفته
همان خواننده نيست) را از اقدامات مجله آگاه
كنيد

بدون پاسخ

نويسنده پاسخ ميدهد

سعي كنيد با ساير نويسندگان تماس
بگيريد ( مد الين / 1گوگل را براي
يافتن پست الكترونيكي جستجو كنيد)

بدون پاسخ

توضيح موجه (خطاي
نبودن
صادقانه/واضح
راهنماي نويسندگان مجله/
پژوهشگر بسيار مبتدي)

با موسسه ی متبوع نويسنده تماس بگيريد و درخواست كنيد كه مالحظات
شما به مقام ارشد نويسنده و/یا مسئول مديريت پژوهش منتقل شود

در صورت عدم دريافت پاسخ ،تماس با
موسسه را هر  3-6ماه تکرار کنید
اگر نتيجهاي حاصل نشد تماس با ساير
نهادهاي مسئول ،نظير كميته اخالق
پژوهشی دانشگاه ،معاون پژوهشي و يا
وزارت را مد نظر قرار دهيد

به صورت مکتوب برای نويسنده (در
صورت امكان تمام نويسندگان) موقعيت و
پيامدهاي آتي قابل انتظار را توضيح دهيد

خوانندگان و قرباني
(قربانيان) را ازنتيجه/
اقدام آگاه كنيد

جهت دریافت مجوز غیرانحصاری برای تکثیر این فلوچارت ها می توانید
با پست الکترونیکی cope_administrator@publicationethics.org
تماس بگیرید.

توضيح ناموجه/
پذيرش تقصير

انتشار استرداد 3مقاله را مد نظر قرار دهيد
سردبير مجله (مجالت) ديگر يا ناشر كتب
مورد دستبرد علمي را آگاه كنيد

نويسنده را از اقدام
خود آگاه كنيد

برگردان رسمی به فارسی توسط دکتر بهروز آستانه
بازبینی برگردان توسط ح.ر صادق محمدی
تاریخ انتشار :نوامبر 2011

با تمام نويسندگان تماس
بگيريد و به آن ها
بگوييد قصد انجام چه
اقدامي را داريد

اطالع دادن به مقام ارشد
نويسنده و/يا مسئول مديريت
پژوهش موسسه متبوع را مد
نظر قرار دهيد
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تغيير در فهرست نويسندگان
(الف) نویسنده ی مسئول قبل از انتشار مقاله تقاضا می کند نام یک نویسنده دیگر به فهرست اضافه شود
دليل تغيير فهرست نويسندگان را روشن کنید

توجه :تغییرات عمده در پاسخ به
نظرات داوري ،نظير افزودن داده
های جدید ميتواند اضافه شدن
نویسنده ی جدید را توجيه کند

بررسی کنید آیا تمام نویسندگان با اضافه کردن نویسنده ی جدید موافق
هستند

نویسندگان موافق نيستند

تمام نویسندگان موافق هستند

داوری /انتشار مقاله را تعليق کنید تا زمانی که نویسندگان
در مورد فهرست به توافق برسند ،در صورت لزوم از
طريق موسسه (موسسات) متبوع اقدام شود

از نویسنده ی جدید بخواهید بیانیه شرایط
نویسندگی مجله را کامل کند ( اگر در مجله
فرم بیانیه استفاده می شود)

متن مربوط به جزییات مشارکتكنندگان (نقش هر نویسنده
یا مجری) را اگر ضميمه شده است ،تصحيح كنيد

فرايند داوری/انتشار را ادامه دهید

جهت دریافت مجوز غیرانحصاری برای تکثیر این فلوچارت ها می توانید
با پست الکترونیکی cope_administrator@publicationethics.org
تماس بگیرید.

برگردان رسمی به فارسی توسط دکتر بهروز آستانه
بازبینی برگردان توسط ح.ر صادق محمدی
تاریخ انتشار :نوامبر 2011
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تغيير در فهرست نويسندگان
(ب) نویسنده ی مسئول قبل از انتشار مقاله تقاضا می کند نام یک نویسنده حذف شود

بسیار مهم است که موضوع را با
نویسندهای (نویسندگانی) که نام ايشان
حذف ميشود در میان گذارده و
موافقت کتبی آن ها اخذ شود

دليل تغيير فهرست نويسندگان را روشن کنید

بررسی کنید آیا تمام نویسندگان با حذف نویسنده موافق هستند

نویسندگان موافق نيستند

داوری/انتشار مقاله را تعليق کنید تا هنگامی که نویسندگان
در مورد فهرست به توافق برسند
نويسنده ی (نويسندگان) حذف شده را آگاه سازيد كه در
صورت تمايل بايد موضوع را ازطريق ساير نويسندگان يا
موسسات متبوع ايشان پيگيري كنند نه از طريق سردبير

تمام نویسندگان موافق هستند

در صورت لزوم فهرست نویسندگان و جزییات
مشارکتكنندگان را تصحيح کنید (نقش هر نویسنده/
مجری)/سپاسگزاري

فرايند داوری/انتشار را ادامه دهید

جهت دریافت مجوز غیرانحصاری برای تکثیر این فلوچارت ها می توانید
با پست الکترونیکی cope_administrator@publicationethics.org
تماس بگیرید.

برگردان رسمی به فارسی توسط دکتر بهروز آستانه
بازبینی برگردان توسط ح.ر صادق محمدی
تاریخ انتشار :نوامبر 2011
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تغيير در فهرست نويسندگان
(ج) نویسنده ی مسئول بعد از انتشار مقاله تقاضا می کند نام یک نویسنده اضافه شود

بپرسید چرا نویسنده از فهرست اصلی
حذف شده بوده – بهتر است به راهنماي
مجله یا بیانیه نویسندگي ،2که بايد بیانگر
آن باشد که تمام نویسندگان معيارالزم را
دارا بوده و هیچ فردی که استحقاق نویسنده
بودن را داشته حذف نگردیده است ،ارجاع
دهید

دليل تغيير فهرست نويسندگان را روشن سازيد

بررسی کنید آیا تمام نویسندگان با اضافه کردن نویسنده ی جدید موافق
هستند

نویسندگان موافق نيستند

تمام نویسندگان موافق هستند

اصالحيه منتشر كنيد

توضیح دهید که فهرست نویسندگان را تغییر نخواهید داد
تا هنگامی که توافق کتبی از همه نویسندگان داشته باشید.
راهنماي شرايط نویسنده بودن 1را ارایه کنید ولی وارد
مجادله نشوید

هنوز نویسندگان توافق ندارند

تمام نویسندگان موافق هستند

موضوع را به موسسه ی (موسسات) متبوع نویسندگان
ارجاع دهید و از ايشان درخواست کنید قضاوت نمايند

در صورت لزوم اصالحيه منتشر كنيد

در صورت اعالم نياز توسط موسسه (موسسات)،
اصالحيه منتشر كنيد

جهت دریافت مجوز غیرانحصاری برای تکثیر این فلوچارت ها می توانید
با پست الکترونیکی cope_administrator@publicationethics.org
تماس بگیرید.

براي پيشگيري از مشكالت آتي:
( )1پيش از انتشار از نويسندگان
بخواهيد تعهدنامهاي را امضا كنند كه
تمام نويسندگان نامبرده شده در فهرست ،
معيار نويسندگي را دارا بوده و هيچ فرد
ديگري كه داراي اين معيار باشد حذف
نگرديده است
( )2جزییات مشاركت هر فرد در پژوهش
و انتشار مقاله را منتشر کنید

برگردان رسمی به فارسی توسط دکتر بهروز آستانه
بازبینی برگردان توسط ح.ر صادق محمدی
تاریخ انتشار :نوامبر 2011
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تغيير در فهرست نويسندگان
(د) نویسنده ی مسئول پس از انتشار مقاله تقاضا می کند نام یک نویسنده حذف شود

بپرسید چرا نویسنده تمایل به حذف نامش از
فهرست دارد -بهتر است به راهنماي مجله
یا بیانیه نویسندگي 3که بايد بیانگر آن باشد
که تمام نویسندگان معيارالزم را دارا بوده و
هیچ فردی با اين معيار حذف نگردیده است
ارجاع دهید
بپرسید آیا نویسنده مشکوک به تقلب/سوء
رفتار 4است

دليل تغيير فهرست نويسندگان را روشن سازيد

نویسنده (نويسندگان) ادعای تقلب/سوء رفتار 1میکند

نویسنده (نويسندگان) در تفسیر
داده ها اختالف نظر دارد

نمودار مربوط به جعل داده ها
را ببینید

2

بررسی کنید آیا تمام نویسندگان
(از جمله نویسنده حذف شده)
موافق تغيير هستند

به نویسنده (نويسندگان) پیشنهاد کنید نظرات خود را در قالب
یک نامه بنویسد و توضیح دهید که به سایر نویسندگان نیز
فرصت خواهید داد که به آن نامه پاسخ دهند و هر دو نامه
را در صورتی که مناسب باشند منتشر خواهید کرد (برای
نمونه طول نامه مناسب باشد و حاوی تهمت نباشد )

نویسنده (نويسندگان) موافق نوشتن
نامه نيست (یا نامهای غيرقابل انتشار
مینویسد)

نویسنده (نويسندگان) دليل
قابل قبولی براي تغییر
ارایه میکند

اصالحيه منتشر كنيد

نویسنده (نويسندگان) نامه مینویسد

با سایر نویسندگان تماس گرفته و توضیح
دهید که چه اتفاقی در حال وقوع است

سایر نویسندگان تمايلي به
پاسخگویی ندارند

اگر نویسنده به حذف نام اصرار دارد و
سایر نویسندگان هم موافق هستند  ،آنگاه
انتشار اصالحيه را در نظر بگیرید

نامه نظرات گروه اقلیت را منتشر کنید

جهت دریافت مجوز غیرانحصاری برای تکثیر این فلوچارت ها می توانید
با پست الکترونیکی cope_administrator@publicationethics.org
تماس بگیرید.

سایر نویسندگان پاسخ را
ارسال میکنند

هر دو نامه را منتشر کنید

برگردان رسمی به فارسی توسط دکتر بهروز آستانه
بازبینی برگردان توسط ح.ر صادق محمدی
تاریخ انتشار :نوامبر 2011
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در مواجهه با موارد مشكوك به وجود نویسنده ی شبح ،1مهمان2يا اهدايي 3چه اقدامی انجام شود

(همچنين نمودار تغيير در فهرست نويسندگان را مالحظه كنيد ،زيرا چنين درخواستي میتواند نمايان گر حضور نويسنده ی شبح يا اهدايي باشد)

*توجه  :اقدام اولیه بستگی به روش معمول مجله در جمع آوری
اطالعات مربوط به نویسنده/مجری 6مقاله خواهد داشت

**توجه :وجود راهنما/معيار روشن برای نویسندگی در راهنمای
نویسندگان مجله مواجهه با چنین مواردي را تسهیل میکند

***توجه :ماروزیک و همکاران نشان دادهاند که روش جمعآوری
چنین داده هایی ( مثل جاي خالي يا مربع خالی جهت عالمت
زدن) می تواند پاسخ را تحت تاثیر قرار دهد .اجازه دادن به خود
نویسندگان جهت تشريح مشاركتشان در نوشتن مقاله می تواند منجر
به واقعی ترین و آگاهانه ترین پاسخ شود

ادامه تردید/نیاز
اطالعات بیشتر

به

توضیح موجه در مورد
فهرست نویسندگان

راهنمای نویسندگان و فرمهای
ثبت مقاله در مجله خود را بازبيني
کنید تا از وجود راهنمایی روشن
جهت پيشگیری از مشکالت آتی
مطمئن شوید

و/یا*
رونوشتي از سیاست مجله در مورد نویسندگی** را برای نویسنده
ی مسئول بفرستید .درخواست کنید متنی بنویسد که تمام نویسندگان
معيار نویسندگی را دارند و هیچ فردي با چنین معياری از فهرست
حذف نشده است (اگر پيش از آن گرفته نشده است)
و/یا*
اطالعات (یا جزییات بیشتر) در مورد میزان همکاری تک تک
نویسندگان را تقاضا کنید

نویسنده ی ذكر شده معيار
نویسندگی را دارا نيست

یکی از نقش های مربوط به نویسندگی
وجود ندارد ( برای نمونه لیست همکاران
نویسنده حاوی فردی که داده ها را تجزیه
و تحلیل کرده یا متن اولیه مقاله را تهیه
کرده نیست )

نویسنده "مهمان" يا "اهدايي"
شناسايي میشود

سعي كنيد با نويسندگان تماس
بگيريد (گوگل را برای یافتن
اطالعات ارتباط با آن ها
جستجوکنید) و در مورد نقش
ايشان در مطالعه سوال کنید ،
آیا هیچ نویسندهای حذف شده
است ،و آیا آن ها دغدغه ای در
مورد نویسندگي دارند

فرايند داوري/انتشار را
ادامه دهيد

قسمت سپاسگزاري 4و بیانیه نویسندگی5را مرور کنید (اگر ارایه
شده است )

ینویسنده "شبح" شناسايي میشود

پیشنهاد کنید که نویسنده ی
(نويسندگان) مهمان/اهدايي بايد
حذف شوند/به بخش سپاسگزاري
منتقل شوند

تاييدیه (كتبي) تغيير نويسندگي را از تمام نويسندگان اخذ
كنيد .نامه بايد به روشني مبين سياست نويسندگي مجله و/
يا ارجاع به معيارهاي منتشر شده (مانند كميته بينالمللي
سردبيران مجالت علوم پزشكي )7باشد و ميتواند بيان
گر مالحظات/تاسف عدم رعايت معيارها باشد .در مورد
نويسندگان ارشد ارسال رونوشت اين نامه به رييس بخش
متبوع ايشان /مسئول مديريت پژوهش را مدنظر قرار
دهيد

جهت دریافت مجوز غیرانحصاری برای تکثیر این فلوچارت ها می توانید
با پست الکترونیکی cope_administrator@publicationethics.org
تماس بگیرید.

برگردان رسمی به فارسی توسط دکتر بهروز آستانه
بازبینی برگردان توسط ح.ر صادق محمدی
تاریخ انتشار :نوامبر 2011

پیشنهاد کنید که نویسنده ی
حذف شده باید به فهرست
اضافه شود

مرجع
Marusic A, Bates T, Anic A et al. How
the structure of
contribution disclosure statement
affects validity of authorship:
a randomised study in a
general medical journal. Curr Med Res
Opin 2006;22:1035–44
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چگونه مشكالت مرتبط با نويسندگي را كشف كنيم
سر دبيران نمي توانند براي هر مقالهای كه در دفتر مجله ثبت می گردد ليست نويسندگان يا مشاركت كنندگان را كنترل ونظارت كنند
اما امكان دارد گاهي اوقات مشكوك شوند كه ليست نويسندگان كامل نيست وياشامل افرادي است كه استحقاق نويسنده بودن را ندارند
(مانند نويسنده مهمان يا اهدايي) .فلوچارت  COPEدر مورد « چگونگي برخورد با موارد مشكوك به نويسندگي شبح ،مدعو
يا اهدايي» راهكارهايي را براي اين موقعيت ها پيشنهاد مي كند .نكات ذيل به منظور كمك به سر دبيران جهت هشياري در
موارد نويسندگي نامناسب يا كشف عالئم هشدار دهنده كه مي توانند نشان دهنده مشكالت مرتبط باشند طراحي شده اند.
انواع مشكالت مرتبط با نويسندگي
نويسنده شبح كسي است كه بر خالف داشتن شرايط نويسندگي نامش از ليست نويسندگان حذف شده است .اين شخص الزاما
كسي كه فقط در نوشتن مقاله كمك كرده است ( )ghost writerنيست زيرا نويسنده حذف شده در اغلب اوقات نقش هاي ديگري
نيز در نوشتن مقاله داشته است بخصوص تجزيه و تحليل داده ها Gøtzsche( .و همكارانش نشان داده اندكه متخصصان
آماري كه در طراحي مطالعات نيز نقش داشته اند عمدتا از ليست نويسندگان مقاالتي كه بودجه آنها بوسيله شركتهاي صنعتي
حمايت مي شوند حذف شده اند ).اگر يك نويسنده حرفه اي در چاپ يك مقاله همكاري داشته است براساس آنكه شرايط نويسنده
بودن را احراز كند يا خير نامش ميتواند در ليست نويسندگان قرار بگيرد .با استفاده از شرايط اعالم شده توسط ICMJE
براي مقاالت تحقيقاتي كساني كه صرفا در نوشتن مقاالت پزشكي كمك مي كند معموال به عنوان مولف شناخته نمي شوند اما
همكاري آنها و همچنين منبع مالي بايستي در قسمت تقدير و تشكر مقاله درج گردد.
مولف مهمان يا اهدايي شخصي است كه اسمش به عنوان مولف ذكر ميگردد ولي شرايط استاندارد مولف بودن را ندارد .اين
گونه نويسندگان (برخالف آنكه اندكي يا هيچ همكاري در تحقيق يا نشر مقاله نداشته اند) معموال به اين دليل نامشان اضافه مي
گردد كه ليست نويسندگان تاثير گذارتر به نظر آيد .نويسندگي مهمان اغلب در موارد ارتقاء دو طرفه CVبكار گرفته مي شود
(مثال نويسنده اي نام شخص ديگري را بدون داشتن شرايط استاندارد مولف بودن به عنوان مولف ذكر مي كند درعوض شخص
دوم نيز در مقاله ديگري نام فرد اول رابه عنوان مولف ذكر خواهد كرد).
عالئمي كه ممكن است نشاندهنده مشكالت مرتبط با نويسندگي باشند
 به نظر مي آيد كه نويسنده مسئول قادر به پاسخگوئي به داوران نمي باشد تغييرات بوسيله شخصي كه جزء ليست نويسندگان نيست اعمال شده است ( propertiesفايل  Wordمقاله را بررسي كنيدتا ببينيد چه كسي تغييرات را اعمال كرده است اما درنظر داشته باشيدكه ممكن است توضيح قانع كننده اي براي آن وجود داشته
باشد مثال استفاده ازيك رايانه اشتراكي يا اعمال تغييرات بوسيله منشي)
  propertiesفايل مقاله نشان دهد كه كه دستنويس بوسيله شخصي نوشته شده كه نامش درليست نويسندگان نيست يا بطورمناسبي در قسمت تقدير و تشكر مقاله نامش ذكرنگرديده ( اما مورد باال را نيز در نظر بگيريد)
 نويسنده اي كه بطور غير ممكن پركار است مثال درمورد مقاالت مروري  /يا مقاالت ديدگاهي (( )opinion piecesهمچنينجهت چاپ تكراري /هم پوشاني بررسي كنيد) (اين امر بوسيله جستجوي نام نويسنده در گوگل يا مدالين مي تواند كشف گردد)
 چندين مقاله مروري  /اديتولاير  /مقاالت ديدگاهي مشابه تحت نام هاي مولفين گوناگون چاپ شده باشند (اين امر بوسيلهجستجوي مد الين يا گوگل با استفاده از عنوان مقاله يا كلمات كليدي مي تواند كشف گردد)
 فقدان نقش از ليست همكاران (مثال مشخص مي شود كه هيچ كدام ازمولفين نامبرده شد مسئول تجزيه و تحليل داده ها يانوشتن اوليه مقاله نبودند)
 ليست نويسندگان بصورت غير ممكن بزرگ يا كوچك است (مثال يك گزارش موردي ساده با تعداد زيادي نويسنده يا يككار آزمايي تصادفي با يك نويسنده)
 مطالعه اي كه بوسيله صنايع حمايت مالي مي شود ولي هيچ نويسنده اي از شركت مذبور جزء نويسندگان نيست (اين امرمي تواند مشروع باشد لكن احتمال حذف افرادي كه استحقاق نويسنده بودن را داشته اند را نيز بايد درنظر داشت ،مرور پروتكل
تحقيق ممكن است به تعيين نقش كارمندان كمك كند .مقاله  Gøtzscheو همكاران و تفسيرنوشته شده بوسيله Wagerرا ببينيد.
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در مواجهه با موارد مشكوك به تعارض منافع افشا نشده 1در يك مقاله ثبت شده چه اقدامی انجام شود
براي اجتناب از مشكالت آتي:
همواره پيش از انتشار مقاله ،تعهدنامه
ی امضا شده تمام نويسندگان در مورد
تعارض منافع را اخذ كنيد (يا ايشان را
ملزم كنيد اگر مدعي عدم تعارض هستند
مربعي خالي را عالمت بزنند)
اطمينان يابيد كه راهنماي نشریه حاوی
تعریف واضح تعارض منافع می باشد

داور سردبير را از مورد مشكوك به تعارض منافع آگاه ميكند

از داور تشکر کنید و اعالم کنید که قصد بررسی دارید

با نویسنده (نویسندگان) تماس بگیرید و مالحظات خود را توضیح دهید

نویسنده (نویسندگان) تعارض
منافع را انكار ميكند

سياست مجله/تعريف تعارض منافع را به روشني توضيح
دهيد و تعهدنامه امضا شده نويسنده (نويسندگان) را در
مورد تمام تعارض منافع های مربوطه اخذ كنيد (چنانچه
پيش از آن اخذ نكردهايد) (چنانچه پيش از آن اخذ نكردهايد)

نویسنده (نویسندگان) جزییات
مربوطه را ارایه ميكند

از نویسنده تشكر كنيد اما جديت ذکر
نکردن آن مطالب را خاطر نشان شويد

در صورت نیاز بیانیه مربوط به
تضاد منافع را تصحیح کنید

فرايند داوري/انتشار را ادامه دهيد

داور را از نتيجه آگاه كنيد
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در مواجهه با موارد مشكوك به تعارض منافع افشا نشده 1در يك مقاله انتشار يافته چه اقدامی انجام شود

خواننده سردبير را از مورد مشكوك به تعارض منافع آگاه ميكند

از خواننده تشكر كنيد و اطالع دهيد كه قصد بررسي داريد
ارایه رونوشتي از سياست نشريه/تعريف
تعارض منافع ميتواند مفيد باشد

با نویسنده (نویسندگان) تماس بگیرید و دغدغه های خود را توضیح دهید

نو یسند ه ( نو یسند گا ن ) تعا ر ض
منافع را انكار ميكنند
سياست مجله/تعريف تعارض منافع را به روشني توضيح
دهيد و تعهدنامه امضا شده نويسنده (نويسندگان) را در
مورد تمام تعارض منافع های مربوطه اخذ كنيد (چنانچه
پيش از آن اخذ نكردهايد)

براي اجتناب از مشكالت آتي:
همواره پيش از انتشار مقاله ،تعهدنامه ی امضا شده تمام
نويسندگان در مورد تعارض منافع را اخذ كنيد
اطمينان يابيد كه راهنماي نشریه حاوی تعریف واضح
تعارض منافع می باشد

جهت دریافت مجوز غیرانحصاری برای تکثیر این فلوچارت ها می توانید
با پست الکترونیکی cope_administrator@publicationethics.org
تماس بگیرید.

نویسنده(نویسندگان) جزییات
مربوطه را ارایه ميكنند

از نویسنده تشكر كنيد اما جديت حذف
آن مطالب را خاطر نشان کنید

در صورت نیاز اصالحیه ی بیانیه مربوط به
تضاد منافع را تصحیح کنید

خواننده را از نتيجه آگاه كنيد
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در مواجهه با موارد مشکوک به مشکل اخالقی 1در يک مقاله ثبت شده در دفتر مجله اقدامی چه انجام شود

داور (يا سردبير) مالحظات اخالقي را در مورد مقاله مطرح مي كند

مانند عدم وجود تاييديه /مالحظات اخالقی
در
مورد :رضايت بيماران يا حفاظت از
ايشان/مالحظات در مورد آزمايش هاي
حيوانی

از داور تشکر کنيد و بيان کنيد که قصد بررسی داريد

برای نمونه شواهد کميته اخالق /تاييد هيات
بررسي موسسه /تصوير مستندات رضايت
نامه آگاهانه

نويسنده (نويسندگان) جز ييات مربوطه را ارائه مي كند

پاسخ ناموجه/بدون پاسخ
چنانچه موضوع اخالقی جديدی مطرح
شده
2
است ،گزارش آن به کميته اخالق نشر
را در
نظر داشته باشيد.

نويسنده را آگاه كنيد كه فرايند داوري
تعليق مي گردد تا موضوع حل شود

پاسخ موجه

پوزش بخواهيد و فرايند
داوري را ادامه دهيد

مالحظات خود را به استخدام كننده يا
مسئول مديريت پژوهش منتقل كنيد

بدون پاسخ/پاسخ ناموجه

مشکل به صورت رضايت
بخشی حل مي شود

هر  3-6ماه با موسسه متبوع
نويسندگان تماس بگيريد و نتيجه
بررسی را خواستار شويد

بدون پاسخ/پاسخ ناموجه

بدون پاسخ/پاسخ ناموجه

موضوع را به ساير نهادهاي نظارتي
(مانند كميته اخالق پژوهشی دانشگاه يا
وزارت بهداشت ) ارجاع كنيد
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در مواجهه با مواردی که مشكوك هستيد يك داور ايده ها يا داده های نويسنده را به نام خود ضبط كرده است چه اقدامی انجام شود
نويسنده ادعا ميكند داور عمل غیر اخالقی انجام داده است

توجه :در قسمت راهنمای داوران ،باید
این نکته بیان شود که مقاالت ثبت شده باید
محرمانه محسوب شوند و تا زمانی که چاپ
نشده اند در هیچ صورتی قابل استفاده نمی
باشند.

از نویسنده تشكر كنيد و به او اطالع دهيد كه قصد بررسي داريد
اگر فایلها دیگر در مجله در
دسترس نمی باشند ،کپی آن
ها را از نویسنده درخواست
کنید

داوری باز
( هویت داور به نویسنده اعالم می گردد )

داوری بينام
(هویت داور براي نویسنده آشكار نيست)

توجه  :انتخاب ها به روش
داوری مورد استفاده بستگي
دارد
توجه :افرادی را که از
داوری امتناع کردند
فراموش نکنید

فایلها را بازیابی کنید (مقاله و داوری های ثبت شده)

نويسنده داور واقعي را به سوء رفتار
متهم ميكند

1

نويسنده فردي را متهم ميكند که برای داوری
مقاله مجله شما دعوت نشده است

تا حد امکان شواهد مستند را از نویسنده و سایر منابع بدست آورید،
نظير انتشارات ،چكيده مقاله ،گزارش جلسات ،کپی اسالیدها،
تقاضانامه بودجه های تحقیقاتی
تا زمانی که این شواهد را بررسی نکرده اید با داور تماس نگیرید

ارتباط بین فرد متهم و داور نامبرده را بررسي
کنید ،برای نمونه از یک بخش هستند ،يا ارتباط
شخصي دارند

شواهد را بررسی کنید ( یا از یک فرد مناسب بخواهید که این
کار را انجام دهد ) تصميم بگيريد که آیا ادعای نویسنده مبنای
مناسب دارد

تماس با داور(داوران) را جهت اظهار نظر در
مورد اتهام در نظر بگیرید و بررسی کنید که آیا
آنها خودشان داوری را انجام دادهاند/آیا در مورد
مقاله با ديگران بحث نکردهاند

به نظر داراي مبنای مناسب ميآيد

دغدغه های خود را به صورت مکتوب
براي نويسنده بنويسيد و تقاضای توضیح کنید

شرایط را برای نویسنده توضیح دهید (تصمیم
بگیرید که آیا تمایل دارید هویت داور
(داوران) را براي نویسنده آشكار كنيد :این
به شما بستگی دارد ،چنانچه مجله شما از
روش داوری بينام استفاده ميكند باید اجازه
داور را پيش از افشای هویت او براي نویسنده
کسب کنید)

در طی مراحل بررسی حذف نام
داور از لیست داوران مجله را مد
نظر قرار دهيد و داور را از اقدام
خود آگاه كنيد

داور را بصورت دایم از مجموعه
داوران مجله حذف كنيد و انتشار
گزارش موضوع در مجله را مد
نظر قرار دهيد

بدون پاسخ/توضيح
ناموجه

با موسسه متبوع داور تماس بگیرید و
تقاضای بررسی کنید

نویسنده را از
روند پیگيري آگاه
نگهداريد

با نویسنده تبادل نظر
کنید  /شواهد بیشتري
را تقاضا کنید

توضيح موجه

داور بیگناه
شناخته می شود

داور گناهکار
شناخته ميشود

جهت دریافت مجوز غیرانحصاری برای تکثیر این فلوچارت ها می توانید
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مبنای مناسب ندارد

با نویسنده تبادل نظر کنید

در صورت عدم دريافت
پاسخ ،تماس با موسسه را
هر  3-6ماه ادامه دهيد
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توجه :اگر نویسنده مقاله را انتشار دهد
ممكن است به عنوان دستبرد علمي با
آن برخورد گردد (نمودار دستبرد علمی
را ببینید)
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