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* ماهنامه علمي «امنيت اقتصادي» داراي پروانه فعاليت به شماره ثبت  75851مورخ
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اهداف و چشماندازهاي ماهنامه علمي «امنيت اقتصادي»

صورتبندي متغيّرهاي مختلف در علومانساني بهگونهاي است كه ارتباطات پيچيده آنها را نميتوان صرفاً در قالب يك
تخصص تشريح نمود .يكي از مشخصات بارز اغلب مطالعات و تحقيقات اقتصادي در خصوص اقتصاد ايران ،وجود
ديدگاهي غيربومي به مسائل اقتصادي ،بدون توجه به ابعاد سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و ساختارها و نهادهاي كشورمان
است .درواقع فقدان نگرشهاي اجتماعي و سياسي به مسائل اقتصادي و عدمتوجه به تقابل و تعامل بين اين جنبههاي
رفتاري انسان در جامعه منجر به بسط تئوريهاي انتزاعي و نظرياتي شده است كه بهكارگيري آنها براي تصميمگيران
نظام ،جهت حل مسائل و معضالت اقتصادي كشور بسيار مشكل و چهبسا غيرممكن است.
در حوزه مسائل اقتصادي در سطح كالن و بهويژه در سطح سياستگذاري ،موضوع امنيت اقتصادي مقولهاي بسيار
مهم تلقي ميشود كه از جمله مهمترين پيشنيازها براي رشد و توسعه اقتصادي بهشمار ميآيد .شرايط امن اقتصادي
كمك ميكند فعاالن اقتصادي در شرايط قابل پيشبيني و با هزينههاي اندک ،فعاليتهاي اقتصادي خود را دنبال كنند.
حفظ ثبات و تأمين شرايط امن اقتصادي همواره بهمثابه يكي از اصول اساسي در اقتصاد ملي مورد توجه بوده است.
نشريه علمي «امنيت اقتصادي» بهعنوان نشريه پيشرو در توليد ادبيات بومي در حوزه امنيت اقتصادي تالش ميكند
براي تقويت بنيانهاي علمي ،پژوهشي و نظري در حوزه امنيت اقتصادي كشور و بهبود شرايط اقتصادي ،ابعاد مختلف
اقتصاد ملي را مورد بررسي قرار داده و ضمن شناسايي مؤلفههاي تأثيرگذار بر امنيت اقتصادي ،راهكارهاي مناسب علمي
و عملي را در اين حوزه ارائه نمايد.
با توجه به توضيحات فوق اهداف نشريه به شرح زير است:

 مطالعه و پژوهش در زمينه حفظ و ارتقاء امنيت اقتصادي جهت تصميمسازي براي سياستگذاران عالي
كشور؛
 مطالعه و پژوهش در زمينه مسائل مربوط به اقتصاد ايران و ابعاد مختلف آن در امنيت اقتصادي و امنيت
ملي؛

 مطالعه و پژوهش در زمينه مسائل مربوط به روابط كشور در عرصه جهاني و سياستهاي اتخاذشده در
اين زمينه و اثرات آن بر امنيت اقتصادي.

راهنماي نگارش و ارسال مقاله ماهنامه امنيت اقتصادي

 از نویسنده(گان) محترم تقاضا دارد جهت تسریع در بررسی و انتشار به موقع مقاله نکات زیر را رعایت فرمایند. .1محتواي مقاله

 محتواي مقاله با زمينه موضوعی نشریه مرتبط و كاربردي مرتبط با امنيت اقتصادي باشد. مقاله مبتنیبر تحقيقات علمی ،خالقانه و همراه نوآوري با شد و سهمی در پي شبرد علم در حوزه امنيت اقت صادي ایفانماید.
 .2ساختار مقاله

 رعایت یکد ست بودن ساختار مقاله (درج عنوان مقاله به زبان ا صلی و انگلي سی ،درج چکيده (حداكثر  300واژه) وواژگان كليدي ( 4تا  7واژه) (زبان ا صلی و انگلي سی) ،مقدمه و بيان م سأله ،مرور پي شينهها ،تحليل م سأله ،بحث و
نتيجهگيري ،توصيههاي سياستی ،الگوي مناسب و یکسان در نمودارها ،جداول ،تصاویر و كتابنامه(منابع).
 .1-2مقدمه و بيان مسأله

 محتواي مقدمه شامل تو ضيحات مقدماتی ،بيان م سأله ،هدف ا صلی ،پر سشها و یا فر ضيهها ،و مرور پي شينهها درحوزه امنيت اقت صادي در مو ضوع مطرح شده با شد .در واقع تمام این موارد همچون تکههاي جورچين كنار هم قرار
بگيرند ،بهطوريكه پس از اتمام این بخش ،خواننده یک تصوووویر كلی از تمامی اطالعات بهكار رفته مقاله را داشوووته
باشد.
 .2-2مرور پيشينهها

 اگر به مرور و ارائه پي شينهها در بخ شی مجزا نياز با شد ،همچنين برر سی پي شينهها در مقدمه بهدليل خال صه بودن،مناسب تشخيص داده نشود ،میتوان پس از مقدمه ،مرور پيشينهها را بهصورت بخشی مستقل انجام داد .در این بخش
نخ ست مطالب مقدماتی در خ صوص مو ضوع پژوهش بيان می شود و در ادامه پي شينههاي پژوه شی بهترتيب تاریخ
مرور میگردند .سپس استنتاجی منطقی از مرور پيشينهها صورت میگيرد ،و خالء(هاي) پژوهشی موجود نشان داده
می شوند .بدیهی است بهترین روش مرور ،روش تحليلی و یا تحليلی-انتقادي است كه در آنها پيشينهها صرفنظر از
زمان و مکان انجام آنها ،و بر مبناي شباهتهاي رویکردي گروهبندي می شوند و نظر و دیدگاه پژوه شگر(ان) ن سبت
به آنها بيان میشود.
 .3-2تحليل مسأله

 راهحل یا عوامل مؤثر بر حل م شکل با عنایت به یافتههاي مهم پژوهشهاي مربوطه بهطور مخت صر در آورده شده وهمچنين در این بخش میبای ست جزئيات بي شتري از اینکه پژوهش شما ،چه كاري میخواهد انجام دهد شرح داده
شود.
 .4-2بحث و نتيجهگيري

 ارزش اصلی پژوهش در این بخش نهفته است .زیرا یافتههاي پژوهش تعيين شده و درک و شناخت نهایی پژوهشگراز انجام پژوهش بيان میشووود .بهطور كلی در این بخش تفسوير دقيق دادهها و بيان دیدگاه پژوهشووگر(ان) نسووبت به
یافتهها ،مقای سه یافتههاي پژوهش با یافتههاي پژوهشهاي پي شين و ن شان دادن جایگاه پژوهش در ميان پژوهشهاي
مشووابه ،بيان مختصوور محدودیتهایی كه پژوهش در هنگام انجام با آنها روبرو شووده اسووت و ارائه پيشوونهاد(هاي)
پژوهشوی اسووتنتاج شووده از یافتههاي پژوهش صووورت گيرد .در این بخش میبایسووت جمعبندي با مالحظات امنيت
اقتصادي صورت پذیرد.
 .5-2توصيههاي سياستي

 -آنچه باعث شکلگيري و هدایت نظام فکري در

ایران شود.

 .6-2كتابنامه

 «اجراي صحيح ،همسان و استاندارد مأخذنویسی در تمام مقاالت (درونمتنی ،برونمتنی و در فهرست منابع) ،استفادهاز منابع بهروز ،دا شتن منابع و مأخذ به زبان ا صلی و انگلي سی ضروري میبا شد» .همچنين از روشهاي ا ستناددهی
بينالمللی  APAاستفاده شود.
تذكر:
 كل منابع و مأخذ مورداستفاده اعم از كتاب ،مقاله نشریات ،همایش ،سایت ،پایاننامه ،و  ...در بخش كتابنامه براساسالفباي فارسی و عربی با هم در یک بخش ،و منابع التين به زبانهاي انگليسی ،آلمانی ،فرانسوي ،و  ..براساس حروف
الفبا میآید.
 مشخصات هر منبعی كه در داخل متن بدان ارجاع شده ،در كتابنامه آورده شود. كل منابع و مأخذ ذكر شده در كتابنامه ،به انگلي سی برگردانده و در انتهاي فایل چکيده انگلي سی ار سال شود .اگرمأخذي قدیمی بوده كه نام انگليسی آن وجود ندارد ،به صورت پينگليش نوشته شود.
 .3نام نويسنده(گان) و وابستگي سازماني

نام نویسنده(گان) پس از عنوان مقاله با شرایط ذیل درج گردد:
 ترتيب نوشووتن نام نویسووندگان توافقی ميان پدیدآورنده(گان) مقاله ،كه میبایسووت با  Bulletسووتاره Superscriptترتيببندي شوند و متعاقباً وابستگی سازمانی در پانویس چکيده فارسی و انگليسی بهترتيب شامل رتبه علمی ،عنوان
دان شگاه یا مركز علمی محل خدمت ،شهر ،ك شور و پ ست الکترونيکی نوی سنده(گان) ا ست .درج ایميل دان شگاهی
براي اساتيد و پژوهشگران پژوهشکده امنيت اقتصادي تدبير الزامی است و توصيه می شود دیگر افراد از ایميل محل
خدمت خود استفاده نمایند.
 هر مقاله داراي یک نوی سنده م سئول ا ست كه در پانویس پس از درج م شخ صات (قبل از پ ست الکترونيک) با ذكر«نویسنده مسئول» در داخل پردانتز مشخص شود.
 از نوشتن عنوانهایی مانند دكتر ،پروفسور ،مهندس ،حجتاالسالم و موارد مشابه خودداري شود. .4سپاسگزاري

 نوی سنده(گان) میتواند مراتب قدردانی از حامی یا تأمينكننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) قبل از یاددا شتهابا عنوان «سپاسگزاري» ذكر كند.
 .5يادداشتها
 تو ضيحات ا ضافی ،معادلهاي انگلي سی ا سامی و یا ا صطالحات در بخش «یاددا شتها» با ا ستفاده از گزینه Insert Endnoteدر  Referencesاز نرمافزار  Wordو بهصورت شمارهگذاري عددي درج شود.
 .6راهنماي تنظيم اندازه و قلم مقاالت
 مقاله در نرمافزار  Wordبا اندازه و قلم ذیل تنظيم شوند:موضوع
عنوان مقاله
نام نویسنده(گان)
پانویس
تيترها

اندازه و قلم
فارسی

EntezareZohoor B3 18 Bold

انگليسی

Time New Roman 14 Bold

فارسی

B Zar 11 Bold

انگليسی

Time New Roman 11 Bold

فارسی

B Lotuls 10 Regular

انگليسی

Time New Roman 10 Regular

فارسی

B Lotuls 14 Bold

انگليسی

Time New Roman 12 Bold

موضوع
چکيده و واژگان كليدي
متن اصلی مقاله
عنوان جدول و نمودار(شکل)
متن جدول و نمودار(شکل)
منبع جدول و نمودار(شکل)
رابطه
یادداشتها
كتابنامه

اندازه و قلم
فارسی

B Mitra 12.5 Regular

انگليسی

Time New Roman 11 Regular

فارسی

B Mitra 12.5 Regular

انگليسی

Time New Roman 11 Regular

فارسی

B Lotuls 11.5 Bold

انگليسی

Time New Roman 11.5 Bold

فارسی

B Lotuls 11.5 Bold

انگليسی

Time New Roman 11.5 Bold

فارسی

B Lotuls 11.5 Bold

انگليسی

Time New Roman 11.5 Bold

فارسی

B Lotuls 12.5 Regular

انگليسی

Cambria Math 11 Regular

فارسی

B Mitra 12.5 Regular

انگليسی

Time New Roman 11 Regular

فارسی

B Mitra 12.5 Regular

انگليسی

Time New Roman 11 Regular

تذكر:
 اندازه واژگان زبان عربی همانند موضوعات فارسی ،و با قلم  B Badrتنظيم شوند. فاصله خطوط در كل متن مقاله  0.9باشد. در صووورت اسووتفاده از فرمول(رابطه) ،تمامی موارد با ذكر رابطه و شووماره پياپی آن ،از گزینه  Equationاسووتخراجشود.
 حجم مقاله بين  2000تا  4500واژه (حدوداً بين  7تا  15صفحه) باشد. با استفاده از گزینه  Spacingدر  Paragraphفواصل قبل تيترها با  5رج(فاصله) درج شوند. در پاراگرافها -غير از پاراگراف اول ،-با اسوووتفاده از گزینه  Indentationدر  Paragraphبه ميزان  0.5تورفتگیایجاد شود.
 عنوان جدول با روش شمارهگذاري عددي پياپی در باالي جدول و منبع آن در قسمت پایين آورده شود. عنوان نمودار(شکل) با روش شمارهگذاري عددي پياپی همراه منبع در پایين نمودار(شکل) آورده شود. متن سطر اول جداول  Boldو با استفاده از گزینه  Shadingدر  Paragraphبا رنگ خاكستري رنگآميزي شود. در صورت طوالنی بودن جدول و انتقال سطرها به صفحات بعدي ،متن سطر اول جداول با استفاده از گزینه Dataدر  LAYOUTتکرار شود.
 عناوین(تيترها) اصوولی و فرعی (غير از چکيده ،مقدمه ،جمعبندي و نتيجهگيري ،سووپاسووگزاري و كتابنامه) با روششمارهگذاري عددي پياپی از راست به چپ تنظيم شود.
 .7نحوه ارسال

 ضروري است نویسنده (گان) جهت انتشار مقاله ،نسبت به ارسال فایل مقاله در سامانه اختصاصی نشریه اقدام نمایندو در این مدت از وضعيت مقاله ارسالی از طریق سامانه آگاهی حاصل نماید.

 .8فايلهاي ارسالي

 فایل مقاله همراه چکيده انگليسی بدون مشخصات نویسندگان در قالب فایل .Word فایل مقاله مشابهیابی شده در سامانه سميمنورhttp://www.samimnoor.ir . فایل تکميل شده (درج اطالعات و امضا) كاربرگ تعهدنامه اخالقی. .9آييننامه پيشگيري از تخلفات پژوهشي

الف) ثبت مقاله در سامانه اخت صا صی ن شریه با ار سال ایميل به كليه نوی سندگان مقاله اطالع داده خواهد شد؛ بدیهی
اسووت درج نام نویسوونده(گان) در مقاله به منزله نقش اسوواسووی ایشووان در تدوین مقاله اسووت ،در صووورتیكه
نویسنده(گان) مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشتهاند و از نام آنها سوءاستفاده شده است ،لطفاً مراتب را بالفاصله از
طریق ایميل دریافتی اطالع دهند .شایان ذكر ا ست همه نوی سنده(گان) مقاله در مورد ا صالت اثر م سئول ه ستند و
میبایست نسبت به تکميل كاربرگ تعهدنامه اخالقی -به منزله پذیرش مسئوليت -اقدام نمایند .حق ارزیابی موارد
سرقت علمی براي نشریه محفوظ است .سرقت علمی شکلهاي گوناگونی دارد ،از جمله:
 ثبت مقاله دیگري به نام خود. درج نام نویسنده(گان) و پژوهشگر(ان) كه در مقاله نقشی نداشتهاند. كپیبرداري یا تکرار بخش هاي قا بل توجهی از م قا له دیگر (حتی اگر م قا له كپی شوووده مربوط به یکی ازنویسندگان مقاله جدید باشد).
 طرح نتایج حاصل از پژوهشهاي دیگران به نام خود. چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه. بيان نتایج نادرست و خالف یافتههاي علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش. استفاده از دادههاي نامعتبر یا دستکاري در دادههاي پژوهش.ب) موارد سرقت علمی تو سط م سئوالن ن شریه برر سی و براي حرا ست از اعتبار و زحمات دیگر پژوه شگران ،بدون
هيچ تساهل و چشمپوشی با توجه به ميزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی میشود:
 مقاله سلب اعتبار( )Retractionخواهد شد و در صورت چاپ از روي سامانه اخت صا صی ن شریه بردا شتهخواهد شد.
 اسامی همه نویسندگان مقاله در سياهنامه نشریات پژوهشکده امنيت اقتصادي تدبير قرار خواهد گرفت. طی نامه رسوومی پرونده سوورقت علمی با سووایر مراكز علمی و نشووریات داخلی و خارجی مرتبط به اشووتراکگذاشته خواهد شد.
 طی نامه رسومی پرونده سورقت علمی به مراجع ذيصوالح از جمله وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،پایگاها ستنادي علوم جهان ا سالم ،دان شگاهها ،مراكز علمی ،ن شریات علمی و هر محلی كه نوی سندگان از امتياز چاپ
این مقاله استفاده كردهاند ،اطالع داده خواهد شد.
تذكر:
 مقاله پيشتر یا همزمان براي هيچیک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا چاپ نشده باشد. دفتر نشریات مقاالت رسيده را براي پيشگيري از تخلفات پژوهشی در سامانه سميمنور ،مشابهیابی میكند. كليه حقوق مادي و معنوي براي ن شریه محفوظ ا ست و آن د سته از نوی سندگان مقاله كه در صدد انت شار مقاله درمجموعه مقاالت ،یا بخشی از یک كتاب هستند ،الزم است با ارائه درخواست كتبی ،موافقت نشریه را أخذ نمایند.
 -ماهنامه علمي «امنيت اقتصادي» در اصالح و ویرایش مقاله آزاد است.

منشور اخالقي نشريات علمي پژوهشكده امنيت اقتصادي تدبير
مقدمه

با توجه به رویکرد پژوهشکده امنيت اقتصادي تدبير جهت توليد ،انتشار و به روزرسانی علوم اقتصادي و پاسخگویی
به نيازهاي نوظهور انقالب و نظام اسالمی ،همچنين پایبندي به راهنماهاي ملی و بينالمللی تدوین شده اخالق
پژوهشی ،همچون «راهنماي كميته بينالمللی اخالق در انتشارات» 1و «مجموعه منشور و موازین اخالق پژوهش»
مصوب معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،نشریات علمی پژوهشکده امنيت اقتصادي
تدبير بهعنوان عضوي از نشریات علمی جمهوري اسالمی ایران ،ملزم به رعایت اصول ارزشهاي اخالق حرفهاي
هستند .در همين راستا اهم مسئوليتهایی كه براي افراد فعال در انتشار نشریه همانند :نویسنده(گان) ،مدیر مسئول،
سردبير ،اعضاي هيأت تحریریه و مدیر داخلی(مسئول دفتر نشریه) در نظر گرفته شده به اختصار بيان شده است.
مسئوليتهاي نويسندگان

 .1از ميان مقاالت ارسالی به نشریات پژوهشکده امنيت اقتصادي تدبير  ،مقالهاي انتخاب و چاپ میشود كه قبالً در
سایر نشریات علمی (فارسی یا سایر زبانها) منتشر نشده ،حاصل پژوهش اصيل ،و داراي منبع و استناددهی دقيق
باشد.

 .2مسئوليت نهایی محتواي كامل مقاله ارسالی بر عهده نویسنده(گان) است .شایسته است یافتههاي مقاله بهطور
كامل گزارش شود و در ارائه یافتهها و تفسير و تحليل آنها دقت كامل بهعمل آید ،مقاله حاوي جزئيات و منابع
كافی باشد بهنحويكه امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه دادههاي یکسان جهت تکرار پژوهش وجود
داشته باشد.

 .3قبل از ارسال مقاله ،هرگونه تضاد منافع احتمالی كه بر نتيجه یا تفسير یافتههاي پژوهش و یا انتخاب سردبيران و
داوران تأثيرگذار است ،مطرح ،و منابع مالی حامی پژوهش در مقاله ذكر شود.

 .4احترام به فرآیند محرمانه ارزیابی و جلوگيري از هرگونه آشکارسازي هویت نویسنده براي داوران و برعکس.
بهعبارتی ،مقاله عاري از هرگونه اطالعات مشمول خودافشایی بوده ،به طوري كه داور قادر به شناسایی نویسنده
نباشد.

 .5حصول اطم ينان از وجود نام ،اطالعات و نقش هر یک از نویسندگان (نویسنده مسئول و نویسنده(گان) همکار)
و نبود نامی غير از پژوهشگران درگير در انجام پژوهش.
 .6حفظ و حمایت از حریم خصوصی ،كرامت انسانی ،رفاه و آزادي شركتكنندگان در پژوهش و ذكر هرگونه
خطري كه بهواسطه پژوهش ،متوجه انسانها و یا سایر موجودات میشود.

 .7نویسنده در هر زمانی كه متوجه هرگونه خطا و بی دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده،
نسبت به اصالح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گيرد.
 .8اعالم صریح نویسنده(گان) مبنیبر صحت و اصالت مقاله ،فقدان سرقت علمی و چاپ در سایر نشریات.
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 .9مواردي از مصادیق رفتار غيراخالقی انتشاراتی و پژوهشی:
 .1-9جعل دادهها :گزارش مطالب غيرواقعی و ارائه دادهها یا نتيجههاي ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی،
مطالعات تجربی و یا یافتههاي شخصی .ثبت غيرواقعی آنچه روي نداده یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف.
 .2-9تحریف دادهها :ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوي كه جزئيات اجراي پژوهش یا فرآیند جمعآوري
دادهها دستکاري شود ،یا دادههایی حذف یا تغيير یابد ،یا برخی نتایج كوچک به منظور پنهان كردن واقعيات
بزرگتر (بزرگنمایی) شود ،تا نتایج پژوهش به اهداف خاصی برسد یا نتایج ارائه شده مورد تردید نباشد.

 .3-9سرقت علمي :اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر ،كپیبرداري در بيان اندیشهها ،شباهتهاي
ساختاري در نوشتار یا انتساب ایدهها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب ،یا معرفی آن بهعنوان یک پژوهش
اصيل علمی.
 .4-9اجاره علمي :به كارگيري فرد دیگري براي انجام پژوهش توسط نویسنده(گان) و دخل و تصرف اندكی
پس از اتمام پژوهش و چاپ آن به نام خود.

 .5-9انتساب غیرواقعي :انتساب غيرواقعی نویسنده(گان) به مؤسسه ،مركز یا گروه آموزشی یا پژوهشی كه
نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته.

 .6-9ارسال مجدد :مقاله یا بخشی از آن كه در نشریه دیگري (داخل یا خارج از كشور) چاپ شده یا در جریان
داوري و چاپ باشد.

 .7-9انتشار همپوشان :چاپ دادهها و یافتههاي مقاالت پيشين خود با كمی تغيير در مقالهاي دیگر با عنوان
جدید.
مسئوليتهاي مدير مسئول

 .1پيگيري دسترسی آزاد اطالعات به نشریه و گسترش نشر و اشاعه آن؛
 .2نظارت و پيگيري امور كاري هيأت تحریریه و سردبير نشریه؛
 .3دخالت نکردن در فرآیند داوري علمی مقاالت؛
 .4دخالت نکردن در تصميمات علمی هيأت تحریریه و سردبير نشریه؛
 .5رعایت حقوق مادي و معنوي نویسندگان ،سردبير ،هيأت تحریریه ،داوران ،و عوامل اجرایی؛
 .6تأیيد نهایی مطالب ارسالی به نشریه براي چاپ و انتشار به لحاظ حقوقی.
مسئوليتهاي سردبير و اعضاي هيأت تحريريه

 .1حفظ آزادي و اختيار عمل سردبير نشریه در ایفاي مستقالنه وظایف خود از قبيل رد یا پذیرش دست نوشتههاي
واصله به كمک هيأت تحریریه و رعایت مسائل مربوط به شایستگیهاي علمی مقاله از جمله حفظ حقوق مادي
و معنوي ،اصالت پژوهش و نظر داوران و ویراستاران.
 .2تالش براي ارتقاء و اجراي قوانين و دستورالعملهاي اخالق و سالمت پژوهش.

 .3دریافت مستندات مربوط به شرایط مندرج ذیل در پذیرش مقاله از نویسنده(گان):
 .1-3اعطاي حق چاپ مقاله در نشریه مركز؛
 .2-3اعالم تعارض منافع احتمالی.
 .4انتخاب داوران شایسته با توجه به زمينه تخصصی ،تجربه علمی و كاري ،و نيز احترام به درخواستهاي مستدل
و منطقی نویسنده(گان) در مورد داوري مقاله توسط داوران خاص؛
 .5اجتناب از آشکار سازي اطالعات و مشخصات نویسنده(گان) و داوران در فرآیند ارزیابی مقاله و احتراز از ارائه
اطالعات مقاله و بحث درباره جزئيات آن با دیگران؛
 .6جلوگيري از بروز هرگونه تضاد منافع در روند داوري ،كه به طور بالقوه بر پذیرش و نشر مقاالت ارائه شده تأثير
بگذارد.

 .7بررسی دقيق آثار متهم به تخلفات پژوهشی واصله از داوران یا طرق دیگر(همانند سامانه سميمنور براي
مشابهیابی) ،و در صورت نياز اقدام براساس «دستورالعمل تخلفات پژوهشی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
و نيز پژوهشکده امنيت اقتصادي تدبير».
مسئوليتهاي داوران

 .1كمک به بررسی كيفی ،محتوایی و علمی مقاالت در جهت بهبود و ارتقاء كيفی نشریه.
 .2به كارگيري دانش و تخصص حرفه اي در حوزه موضوعی مقاله و اعالم تصميم نپذیرفتن مقاله به سردبير نشریه
در صورت وجود تضاد منافع اعم از منافع مشترک ،مالی ،سازمانی ،شخصی و یا كمبود زمان براي داوري.
 .3اعالمنظر تخصصی و اصالحی به طور روشن و واضح ،براساس مستندات علمی و استدالل كافی در مهلت زمانی
معيّن به سردبير نشریه و نویسنده(گان) و دوري از اعمال نظر سليقهاي ،صنفی ،نژادي و مذهبی در داوري مقاله.
 .4اجتناب از بهكارگيري اطالعات ،بحثها ،تفاسير و ایدههاي به دست آمده در فرآیند داوري مقاله یا اطالعات
منتشر نشده نویسنده(گان) ،براي منافع شخصی.
 .5احترام به فرآیند محرمانه ارزیابی و خودداري از بهكارگيري اطالعات ،بحثها ،تفاسير و ایدههاي بهدست آمده
در فرآیند داوري یا استفاده از دادهها و مفاهيم جدید مقاله به له یا عليه پژوهشهاي خود یا دیگران یا براي انتقاد
یا بیاعتبارسازي نویسنده(گان).
 .6كمک به سردبير نشریه در تهيه گزارش «رفتار غيراخالقی انتشاراتی و پژوهشی» مقاالت دریافتی براي داوري.
 .7آگاهسازي سردبير نشریه به هنگام تأ خير در انجام داوري مقاله و درخواست تخصيص زمان بيشتر یا گزینش
داور دیگر.
مسئوليت دفتر نشريات علمي

 .1تعيين و اعالم شفاف سياستهاي انتشاراتی خود ،بهخصوص در رابطه با استقالل تصميمگيري هيأت تحریریه،
اخالق انتشاراتی ،صيانت از مالکيت فکري و حق چاپ ،تضاد منافع ،وظایف نویسندگان ،داوران ،سردبير و
هيأت تحریریه ،فرآیند داوري و تصميمگيري ،تقاضاهاي تجدید نظر و شکایات ،حفظ اسناد علمی فرآیند

تصميم گيري ،حفظ اطالعات نویسندگان و داوران ،اصالح یا حذف مقاالت پذیرفته شده و حل اختالف بين
شاكيان و متهمان به «رفتار غيراخالقی انتشاراتی و پژوهشی».
 .2رصد و پيگيري شکایات تخلفات پژوهشی براي نشریات مركز.
 .3كمک براي اصالت و سالمت پژوهشی مقاالت منتشره در نشریات مركز.
مراحل برخورد رفتار غيراخالقي انتشاراتي و پژوهشي

 .1آگاهسازي هيأت تحریریه نشریه و ارسال نامه به نویسنده مسئول براي درخواست توضيح ،بدون رفتار قضاوتی؛
 .2اختصاص فرصتی مناسب براي پاسخگویی نویسنده(گان) متهم به «رفتار غيراخالقی انتشاراتی و پژوهشی» و
پيگيري موارد و تخلفات محرز شده تا آخرین مرحله.
 .3ارجاع موضوع به هيأت تحریریه در صورت دریافت توضيحات غيرقابل قبول از سوي نویسنده براي تصميمگيري
نهایی در خصوص پذیرش یا رد مقاله.
 .4مطابق با تصميم نهایی هيأت تحریریه نشریه؛
 .5تذكر كتبی به نویسنده مقاله و یادآوري خطمشی چاپ نشریه قبل از انتشار ،و یا در خواست اصالح گزارش و
انتشار متن عذرخواهی نویسنده در نشریه شماره بعد؛
 .6اخطار به نویسنده مسئول و رد هر اثر دیگري از نویسنده متخلف؛
 .7انتشار بيانيه عذرخواهی در شماره بعدي نسخه چاپی نشریه و ذكر آن در نسخه برخط (آنالین) مقالهاي كه تقلب
و سرقت علمی در آن محرز شده است (سلب اعتبار)؛
 .8تالش براي بهبود مستمر كيفيت و تضمين درستکاري و صداقت محتواي نشریه و احترام به تشکيالت نشریه
اعم از :خوانندگان ،نویسندگان ،داوران صاحب امتياز ،مدیر مسئول ،مدیر داخلی ،كاركنان هيأت تحریریه و ناشر؛
 .9بررسی تمامی مقاالت دریافتی در مدت زمان مناسب.
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