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  اقتصادي» امنيت« علمي ماهنامه اندازهاياهداف و چشم
 

 يك قالب در صرفاً تواننمي را آنها پيچيده ارتباطات كه است ايگونهبه انسانيعلوم در مختلف متغيّرهاي بنديصورت
 وجود ايران، اقتصاد خصوص در اقتصادي تحقيقات و مطالعات اغلب بارز مشخصات از يكي. نمود تشريح تخصص
 كشورمان نهادهاي و ساختارها و فرهنگي اجتماعي، سياسي، ابعاد به توجه بدون اقتصادي، مسائل به غيربومي ديدگاهي

 هايجنبه اين بين تعامل و تقابل به توجهعدم و اقتصادي مسائل به سياسي و اجتماعي هاينگرش فقدان درواقع. است
 گيرانتصميم آنها براي كارگيريبه كه است شده نظرياتي و انتزاعي هايتئوري بسط به منجر جامعه در انسان رفتاري
  .است بسا غيرممكنچه و مشكل بسيار كشور اقتصادي معضالت و مسائل حل جهت نظام،

 بسيار ايمقوله اقتصادي امنيت موضوع گذاري،سياست سطح در ويژهبه و كالن سطح در اقتصادي مسائل حوزه در
 اقتصادي امن شرايط. آيدمي شماربه اقتصادي توسعه و رشد براي نيازهاپيش ترينمهم جمله از كه شودمي تلقي مهم

. كنند دنبال را خود اقتصادي هايفعاليت اندك، هايهزينه با و بينيپيش قابل شرايط در اقتصادي فعاالن كندمي كمك
. است بوده توجه مورد ملي اقتصاد در اساسي اصول از يكي مثابهبه همواره اقتصادي امن شرايط تأمين و ثبات حفظ
 كندمي تالش اقتصادي امنيت حوزه در بومي ادبيات توليد در پيشرو نشريه عنوانبه »اقتصادي امنيت« علمي نشريه
 مختلف ابعاد اقتصادي، شرايط بهبود و كشور اقتصادي امنيت حوزه در نظري و پژوهشي علمي، هايبنيان تقويت براي

 علمي مناسب راهكارهاي اقتصادي، امنيت بر تأثيرگذار هايمؤلفه شناسايي ضمن و داده قرار بررسي مورد را ملي اقتصاد
  .نمايد ارائه حوزه اين در را عملي و

  :است زير شرح به نشريه اهداف فوق توضيحات به توجه با
 يعال گذارانياستس يبرا سازييمجهت تصم ياقتصاد يتحفظ و ارتقاء امن ينهمطالعه و پژوهش در زم 

  ؛كشور
 يتو امن ياقتصاد يتو ابعاد مختلف آن در امن يرانمسائل مربوط به اقتصاد ا ينهمطالعه و پژوهش در زم 

 ؛يمل

 اتخاذشده در  هايياستو س يمسائل مربوط به روابط كشور در عرصه جهان ينهمطالعه و پژوهش در زم
  .ياقتصاد يتو اثرات آن بر امن ينهزم ينا

 

 

    



 

  امنيت اقتصادي ماهنامه راهنماي نگارش و ارسال مقاله
  
  .نكات زير را رعايت فرمايند محترم تقاضا دارد جهت تسريع در بررسي و انتشار به موقع مقاله )گانه(از نويسند -
  . محتواي مقاله 1
  باشد.مرتبط با امنيت اقتصادي و كاربردي محتواي مقاله با زمينه موضوعي نشريه مرتبط  -
ايفا امنيت اقتصادي بر تحقيقات علمي، خالقانه و همراه نوآوري باشد و سهمي در پيشبرد علم در حوزه مقاله مبتني -

  نمايد.
  . ساختار مقاله 2
واژه) و  300چكيده (حداكثر  درج رعايت يكدست بودن ساختار مقاله (درج عنوان مقاله به زبان اصلي و انگليسي، -

، بحث و تحليل مسألهها، مرور پيشينهبيان مسأله،  و اژه) (زبان اصلي و انگليسي)، مقدمهو 7تا  4واژگان كليدي (
  الگوي مناسب و يكسان در نمودارها، جداول، تصاوير و كتابنامه(منابع). هاي سياستي،توصيهگيري، نتيجه

  و بيان مسأله . مقدمه2-1
در حوزه  هايشينهو مرور پ ها،يهفرض ياها و پرسش ي،هدف اصلله، أمس يانب ي،مقدمات يحاتمقدمه شامل توض يمحتوا -

 يرند،كنار هم قرار بگ ينجورچ يهاموارد همچون تكه ينا در واقع تمامامنيت اقتصادي در موضوع مطرح شده باشد. 
  ه باشد.داشترا كار رفته مقاله اطالعات به ياز تمام يكل يرتصو يكبخش، خواننده  ينكه پس از اتمام ايطوربه

 ها. مرور پيشينه2-2
خالصه بودن،  يلدلدر مقدمه به هايشينهپ يبررسهمچنين ، باشد يازمجزا ن يدر بخش هايشينهاگر به مرور و ارائه پ -

بخش  ينمستقل انجام داد. در ا يصورت بخشرا به هايشينهپس از مقدمه، مرور پ توانيم نشود،داده  يصمناسب تشخ
مرور ترتيب تاريخ به يپژوهش هاييشينهو در ادامه پ شوديم ياندر خصوص موضوع پژوهش ب ينخست مطالب مقدمات

. شونديموجود نشان داده م ي) پژوهشيو خالء(ها گيرد،يصورت م هايشينهاز مرور پ يمنطق ي. سپس استنتاجگردنديم
نظر از زمان و صرف هايشينهاست كه در آنها پ يانتقاد-يليتحل ياو  يليروش مرور، روش تحل يناست بهتر يهيبد

پژوهشگر(ان) نسبت به آنها  يدگاهو نظر و د شونديم يبندگروه يكرديرو يهاشباهت يو بر مبنا ا،مكان انجام آنه
  .شوديم يانب
  تحليل مسأله. 2-3
شده و آورده طور مختصر در به همربوط يهامهم پژوهش يهايافتهبه عنايت ثر بر حل مشكل با ؤعوامل م ياحل اهر -

 هخواهد انجام دهد شرح داديم يپژوهش شما، چه كار ينكهاز ا يشتريب ياتجزئبايست ميبخش اين در همچنين 
  . شود

  گيري. بحث و نتيجه2-4
پژوهشگر  ييو درك و شناخت نها شده يينپژوهش تع هاييافته يرابخش نهفته است. ز ينپژوهش در ا يارزش اصل -

پژوهشگر(ان) نسبت به  يدگاهد يانها و بداده يقدق يربخش تفس يندر ا يطور كل. بهشوديم ياناز انجام پژوهش ب
 يهاپژوهش يانپژوهش در م يگاهو نشان دادن جا يشينپ يهاپژوهش هاييافتهپژوهش با  هاييافته يسهمقا ها،يافته

 ي) پژوهشي(هايشنهادو ارائه پ گام انجام با آنها روبرو شده استكه پژوهش در هن هايييتمحدودمختصر  يانمشابه، ب
بندي با مالحظات امنيت اقتصادي صورت جمع بايستبخش مي در اين .گيردپژوهش صورت  هاييافتهاستنتاج شده از 

  پذيرد.
  هاي سياستي. توصيه2-5
 .شود يراندر ا يفكرنظام و هدايت  يريگشكلآنچه باعث  -

  



  . كتابنامه 2-6
متني و در فهرست منابع)، استفاده متني، برون«اجراي صحيح، همسان و استاندارد مأخذنويسي در تمام مقاالت (درون -

 ياستنادده يهااز روش ينهمچنباشد». روز، داشتن منابع و مأخذ به زبان اصلي و انگليسي ضروري مياز منابع به
  استفاده شود. APA الملليينب

  تذكر:
بخش كتابنامه براساس نامه، و ... در يانپا يت،سا يش،، همانشرياتمورداستفاده اعم از كتاب، مقاله و مأخذ منابع كل  -

براساس حروف و ..  ي،فرانسو ي،آلمان يسي،انگل يهابه زبان ينبخش، و منابع الت يكبا هم در  يو عرب يفارس يالفبا
  .يدآيمالفبا 

  مشخصات هر منبعي كه در داخل متن بدان ارجاع شده، در كتابنامه آورده شود. -
اگر كل منابع و مأخذ ذكر شده در كتابنامه، به انگليسي برگردانده و در انتهاي فايل چكيده انگليسي ارسال شود.  -
  .وده شتخذي قديمي بوده كه نام انگليسي آن وجود ندارد، به صورت پينگليش نوشأم
  . نام نويسنده(گان) و وابستگي سازماني 3

  نام نويسنده(گان) پس از عنوان مقاله با شرايط ذيل درج گردد:
 Superscriptستاره  Bulletبايست با ترتيب نوشتن نام نويسندگان توافقي ميان پديدآورنده(گان) مقاله، كه مي -

عنوان ، علميرتبه ترتيب شامل بندي شوند و متعاقباً وابستگي سازماني در پانويس چكيده فارسي و انگليسي بهترتيب
است. درج ايميل دانشگاهي براي الكترونيكي نويسنده(گان) پست شهر، كشور و محل خدمت، يا مركز علمي دانشگاه 

شود ديگر افراد از ايميل محل خدمت امنيت اقتصادي تدبير الزامي است و توصيه ميپژوهشكده اساتيد و پژوهشگران 
  خود استفاده نمايند.

الكترونيك) با ذكر هر مقاله داراي يك نويسنده مسئول است كه در پانويس پس از درج مشخصات (قبل از پست  -
 » در داخل پردانتز مشخص شود.نويسنده مسئول«
  االسالم و موارد مشابه خودداري شود.هايي مانند دكتر، پروفسور، مهندس، حجتاز نوشتن عنوان -
  . سپاسگزاري 4
ها از يادداشتكننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) قبل تواند مراتب قدرداني از حامي يا تأميننويسنده(گان) مي -

  با عنوان «سپاسگزاري» ذكر كند.
  ها. يادداشت5
 Insertها» با استفاده از گزينه در بخش «يادداشت يا اصطالحات و انگليسي اسامي هايمعادل، توضيحات اضافي -

Endnote  درReferences افزار از نرمWord شوددرج گذاري عددي شمارهصورت و به.  
 تنظيم اندازه و قلم مقاالت. راهنماي 6
 :دنشو با اندازه و قلم ذيل تنظيم Wordافزار در نرم مقاله -

  اندازه و قلم  موضوع

  عنوان مقاله
  EntezareZohoor B3 18 Bold  فارسي

 Time New Roman 14 Bold  انگليسي

  نام نويسنده(گان)
  B Zar 11 Bold  فارسي

 Time New Roman 11 Bold  انگليسي

  پانويس
  B Lotuls 10 Regular  فارسي

  Time New Roman 10 Regular  انگليسي

  تيترها
  B Lotuls 14 Bold  فارسي

 Time New Roman 12 Bold  انگليسي



  اندازه و قلم  موضوع

  چكيده و واژگان كليدي
  B Mitra 12.5 Regular  فارسي

  Time New Roman 11 Regular  انگليسي

  متن اصلي مقاله
  B Mitra 12.5 Regular  فارسي

  Time New Roman 11 Regular  انگليسي

  عنوان جدول و نمودار(شكل)
  B Lotuls 11.5 Bold  فارسي

 Time New Roman 11.5 Bold  انگليسي

  متن جدول و نمودار(شكل)
  B Lotuls 11.5 Bold  فارسي

 Time New Roman 11.5 Bold  انگليسي

  منبع جدول و نمودار(شكل)
  B Lotuls 11.5 Bold  فارسي

 Time New Roman 11.5 Bold  انگليسي

  رابطه
  B Lotuls 12.5 Regular  فارسي

  Cambria Math 11 Regular  انگليسي

  هايادداشت
  B Mitra 12.5 Regular  فارسي

  Time New Roman 11 Regular  انگليسي

 كتابنامه
  B Mitra 12.5 Regular  فارسي

  Time New Roman 11 Regular  انگليسي
  تذكر:

  تنظيم شوند. B Badrاندازه واژگان زبان عربي همانند موضوعات فارسي، و با قلم  -
  باشد. 0.9فاصله خطوط در كل متن مقاله  -
  استخراج شود.  Equationدر صورت استفاده از فرمول(رابطه)، تمامي موارد با ذكر رابطه و شماره پياپي آن، از گزينه -
  .باشد) صفحه 15تا  7بين حدوداً ( واژه 4500تا  2000بين حجم مقاله  -
  رج(فاصله) درج شوند. 5فواصل قبل تيترها با  Paragraphدر  Spacingبا استفاده از گزينه  -
يجاد تورفتگي ا 0.5به ميزان  Paragraphدر  Indentation، با استفاده از گزينه -غير از پاراگراف اول- هادر پاراگراف -

  شود.
  گذاري عددي پياپي در باالي جدول و منبع آن در قسمت پايين آورده شود.عنوان جدول با روش شماره -
 گذاري عددي پياپي همراه منبع در پايين نمودار(شكل) آورده شود.عنوان نمودار(شكل) با روش شماره -
  آميزي شود.با رنگ خاكستري رنگ Paragraphدر  Shadingو با استفاده از گزينه  Boldمتن سطر اول جداول  -
 Dataدر صورت طوالني بودن جدول و انتقال سطرها به صفحات بعدي، متن سطر اول جداول با استفاده از گزينه  -

  تكرار شود. LAYOUTدر 
با روش گيري، سپاسگزاري و كتابنامه) نتيجه بندي واصلي و فرعي (غير از چكيده، مقدمه، جمععناوين(تيترها)  -

 .تنظيم شود از راست به چپپياپي گذاري عددي شماره

  . نحوه ارسال7
(گان) جهت انتشار مقاله، نسبت به ارسال فايل مقاله در سامانه اختصاصي نشريه اقدام نمايند ضروري است نويسنده -

     انه آگاهي حاصل نمايد.و در اين مدت از وضعيت مقاله ارسالي از طريق سام



  هاي ارسالي. فايل8
  . Wordفايل مقاله همراه چكيده انگليسي بدون مشخصات نويسندگان در قالب فايل  -
  http://www.samimnoor.irنور. يابي شده در سامانه سميمفايل مقاله مشابه -
  فايل تكميل شده (درج اطالعات و امضا) كاربرگ تعهدنامه اخالقي. -
  نامه پيشگيري از تخلفات پژوهشي. آيين9

ندگان مقاله اطالع داده خواهد شد؛ بديهي است با ارسال ايميل به كليه نويساختصاصي نشريه ثبت مقاله در سامانه الف) 
مقاله  )گانه(كه نويسنددر مقاله به منزله نقش اساسي ايشان در تدوين مقاله است، در صورتي )گانه(درج نام نويسند

فتي مراتب را بالفاصله از طريق ايميل دريا اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفاًدر تدوين مقاله نقشي نداشته
بايست نسبت به و مي مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند )گانه(همه نويسندشايان ذكر است  اطالع دهند.

. حق ارزيابي موارد سرقت علمي براي اقدام نمايند -منزله پذيرش مسئوليت به-تكميل كاربرگ تعهدنامه اخالقي 
 :از جمله، هاي گوناگوني داردسرقت علمي شكل. نشريه محفوظ است

 .ثبت مقاله ديگري به نام خود -
 .اندكه در مقاله نقشي نداشته )ان(و پژوهشگر )گانه(درج نام نويسند -
توجهي از مقاله ديگر (حتي اگر مقاله كپي شده مربوط به يكي از نويسندگان هاي قابلبرداري يا تكرار بخشكپي -

 ).مقاله جديد باشد
 .هاي ديگران به نام خودپژوهشطرح نتايج حاصل از  -
 .چاپ مكرر مقاله توسط نويسنده واحد در چند نشريه -
 .هاي علمي يا تحريف نتايج حاصل از پژوهشبيان نتايج نادرست و خالف يافته -
  .هاي پژوهشهاي نامعتبر يا دستكاري در دادهاستفاده از داده -

براي حراست از اعتبار و زحمات ديگر پژوهشگران، بدون موارد سرقت علمي توسط مسئوالن نشريه بررسي و ب) 
 شود:پوشي با توجه به ميزان سرقت علمي به شرح ذيل برخورد قانوني ميهيچ تساهل و چشم

برداشته خواهد  اختصاصي نشريه سامانهو در صورت چاپ از روي ) خواهد شد Retractionسلب اعتبار(مقاله  -
  .شد

 .قرار خواهد گرفتامنيت اقتصادي تدبير پژوهشكده  ياتنامه نشرنويسندگان مقاله در سياهاسامي همه  -
داخلي و خارجي مرتبط به اشتراك گذاشته  اتو نشريمراكز علمي طي نامه رسمي پرونده سرقت علمي با ساير  -

 .خواهد شد
، تحقيقات و فناوري، پايگاه وزارت علوماز جمله صالح طي نامه رسمي پرونده سرقت علمي به مراجع ذي -

و هر محلي كه نويسندگان از امتياز چاپ ات علمي ، نشريمراكز علميها، دانشگاه، استنادي علوم جهان اسالم
  .اند، اطالع داده خواهد شداين مقاله استفاده كرده

  تذكر:
  نشده باشد.يك از نشريات داخلي و خارجي ارسال و يا چاپ زمان براي هيچمقاله پيشتر يا هم -
 كند.يابي ميمشابه ،نورگيري از تخلفات پژوهشي در سامانه سميمدفتر نشريات مقاالت رسيده را براي پيش -
كليه حقوق مادي و معنوي براي نشريه محفوظ است و آن دسته از نويسندگان مقاله كه درصدد انتشار مقاله در  -

  هستند، الزم است با ارائه درخواست كتبي، موافقت نشريه را أخذ نمايند.مجموعه مقاالت، يا بخشي از يك كتاب 
     در اصالح و ويرايش مقاله آزاد است. »امنيت اقتصاديعلمي « ماهنامه -



  امنيت اقتصادي تدبير پژوهشكدهمنشور اخالقي نشريات علمي 
 مقدمه

گويي و پاسخاقتصادي جهت توليد، انتشار و به روزرساني علوم امنيت اقتصادي تدبير  پژوهشكدهبا توجه به رويكرد 
المللي تدوين شده اخالق به نيازهاي نوظهور انقالب و نظام اسالمي، همچنين پايبندي به راهنماهاي ملي و بين

 »منشور و موازين اخالق پژوهشمجموعه «و  1»المللي اخالق در انتشاراتراهنماي كميته بين«پژوهشي، همچون 
امنيت اقتصادي  پژوهشكدهمصوب معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نشريات علمي 

اي هاي اخالق حرفهرعايت اصول ارزش به ملزم ايران، اسالمي جمهوري علمي نشرياتعنوان عضوي از بهتدبير 
همانند: نويسنده(گان)، مدير مسئول،  انتشار نشريهكه براي افراد فعال در هايي هستند. در همين راستا اهم مسئوليت

 .گرفته شده به اختصار بيان شده است نظر در) نشريه دفتر مسئول(داخلي مدير و ت تحريريهأسردبير، اعضاي هي

 هاي نويسندگانمسئوليت

شود كه اي انتخاب و چاپ مي، مقالهامنيت اقتصادي تدبير  پژوهشكدهاز ميان مقاالت ارسالي به نشريات  .١
و داراي منبع و ، ها) منتشر نشده، حاصل پژوهش اصيلعلمي (فارسي يا ساير زبان نشرياتدر ساير  قبالً

 .دقيق باشد استناددهي

مقاله هاي است. شايسته است يافته (گان)مسئوليت نهايي محتواي كامل مقاله ارسالي بر عهده نويسنده .٢
عمل آيد، مقاله حاوي جزئيات و ها و تفسير و تحليل آنها دقت كامل بهطور كامل گزارش شود و در ارائه يافتهبه

هاي يكسان جهت تكرار پژوهش كه امكان دسترسي ساير پژوهشگران به مجموعه دادهنحويمنابع كافي باشد به
 .وجود داشته باشد

هاي پژوهش و يا انتخاب نافع احتمالي كه بر نتيجه يا تفسير يافتهقبل از ارسال مقاله، هرگونه تضاد م .٣
 .ثيرگذار است، مطرح، و منابع مالي حامي پژوهش در مقاله ذكر شودأسردبيران و داوران ت

احترام به فرآيند محرمانه ارزيابي و جلوگيري از هرگونه آشكارسازي هويت نويسنده براي داوران و  .٤
كه داور قادر به شناسايي  عاري از هرگونه اطالعات مشمول خودافشايي بوده، به طوري عبارتي، مقالهبرعكس. به

 .نويسنده نباشد

حصول اطمينان از وجود نام، اطالعات و نقش هر يك از نويسندگان (نويسنده مسئول و نويسنده(گان)  .٥
 .همكار) و نبود نامي غير از پژوهشگران درگير در انجام پژوهش

كنندگان در پژوهش و ذكر حريم خصوصي، كرامت انساني، رفاه و آزادي شركتحفظ و حمايت از  .٦
 .شودها و يا ساير موجودات ميواسطه پژوهش، متوجه انسانهرگونه خطري كه به

دقتي در مقاله خود شود نشريه را در جريان آن قرار نويسنده در هر زماني كه متوجه هرگونه خطا و بي .٧
 .قدام و يا مقاله را بازپس گيردداده، نسبت به اصالح آن ا

 .بر صحت و اصالت مقاله، فقدان سرقت علمي و چاپ در ساير نشرياتاعالم صريح نويسنده(گان) مبني .٨

 
1. COPE 



 :مواردي از مصاديق رفتار غيراخالقي انتشاراتي و پژوهشي .٩

عنوان نتايج آزمايشگاهي، هاي ساختگي به ها يا نتيجهگزارش مطالب غيرواقعي و ارائه داده: هاجعل داده. 9-1
 .هاي شخصي. ثبت غيرواقعي آنچه روي نداده يا جابجايي نتايج مطالعات مختلفمطالعات تجربي و يا يافته

آوري يند جمعآثبت و ارائه نتايج پژوهش به نحوي كه جزئيات اجراي پژوهش يا فر: هاتحريف داده. 9-2
ير يابد، يا برخي نتايج كوچك به منظور پنهان كردن واقعيات هايي حذف يا تغيها دستكاري شود، يا دادهداده

 .تا نتايج پژوهش به اهداف خاصي برسد يا نتايج ارائه شده مورد ترديد نباشد، نمايي) شودبزرگتر (بزرگ

هاي ها، شباهتبرداري در بيان انديشهقتباس نزديك افكار و عبارات نويسندگان ديگر، كپي: اسرقت علمي. 9-3
عنوان يك پژوهش ها و نتايج ديگران بدون ارجاع مناسب، يا معرفي آن بهاري در نوشتار يا انتساب ايدهساخت

 .اصيل علمي

كارگيري فرد ديگري براي انجام پژوهش توسط نويسنده(گان) و دخل و تصرف اندكي به: اجاره علمي. 9-4
 .پس از اتمام پژوهش و چاپ آن به نام خود

سسه، مركز يا گروه آموزشي يا پژوهشي كه ؤانتساب غيرواقعي نويسنده(گان) به م: يانتساب غيرواقع. 9-5
 .نقشي در اصل پژوهش مربوطه نداشته

مقاله يا بخشي از آن كه در نشريه ديگري (داخل يا خارج از كشور) چاپ شده يا در جريان : ارسال مجدد. 9-6
 .داوري و چاپ باشد

اي ديگر با عنوان هاي مقاالت پيشين خود با كمي تغيير در مقالهها و يافتهچاپ داده :پوشانانتشار هم. 9-7
 .جديد

 هاي مدير مسئولمسئوليت

 ؛پيگيري دسترسي آزاد اطالعات به نشريه و گسترش نشر و اشاعه آن .١

 ؛ت تحريريه و سردبير نشريهأنظارت و پيگيري امور كاري هي .٢

 ؛مقاالتدخالت نكردن در فرآيند داوري علمي  .٣

 ؛ت تحريريه و سردبير نشريهأدخالت نكردن در تصميمات علمي هي .٤

 ؛ت تحريريه، داوران، و عوامل اجراييأرعايت حقوق مادي و معنوي نويسندگان، سردبير، هي .٥

 .ييد نهايي مطالب ارسالي به نشريه براي چاپ و انتشار به لحاظ حقوقيأت .٦

 تحريريه هيأت اعضاي و هاي سردبيرمسئوليت

هاي حفظ آزادي و اختيار عمل سردبير نشريه در ايفاي مستقالنه وظايف خود از قبيل رد يا پذيرش دست نوشته .١
هاي علمي مقاله از جمله حفظ حقوق مادي ت تحريريه و رعايت مسائل مربوط به شايستگيأواصله به كمك هي

 .و معنوي، اصالت پژوهش و نظر داوران و ويراستاران

 .هاي اخالق و سالمت پژوهشي ارتقاء و اجراي قوانين و دستورالعملتالش برا .٢



 ):در پذيرش مقاله از نويسنده(گان ذيلدريافت مستندات مربوط به شرايط مندرج  .٣

 مركز؛اعطاي حق چاپ مقاله در نشريه . 3-1

 .اعالم تعارض منافع احتمالي. 3-2

هاي مستدل علمي و كاري، و نيز احترام به درخواستانتخاب داوران شايسته با توجه به زمينه تخصصي، تجربه  .٤
 ؛و منطقي نويسنده(گان) در مورد داوري مقاله توسط داوران خاص

اجتناب از آشكارسازي اطالعات و مشخصات نويسنده(گان) و داوران در فرآيند ارزيابي مقاله و احتراز از ارائه  .٥
 ؛اطالعات مقاله و بحث درباره جزئيات آن با ديگران

ثير أدر روند داوري، كه به طور بالقوه بر پذيرش و نشر مقاالت ارائه شده ت جلوگيري از بروز هرگونه تضاد منافع .٦
 .بگذارد

نور براي (همانند سامانه سميمبررسي دقيق آثار متهم به تخلفات پژوهشي واصله از داوران يا طرق ديگر .٧
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  مل تخلفات پژوهشيدستورالع«، و در صورت نياز اقدام براساس يابي)مشابه
 امنيت اقتصادي تدبير». پژوهشكدهو نيز 

 هاي داورانمسئوليت

 .كمك به بررسي كيفي، محتوايي و علمي مقاالت در جهت بهبود و ارتقاء كيفي نشريه .١

ه به سردبير نشريه كارگيري دانش و تخصص حرفه اي در حوزه موضوعي مقاله و اعالم تصميم نپذيرفتن مقالبه .٢
 .براي داوري در صورت وجود تضاد منافع اعم از منافع مشترك، مالي، سازماني، شخصي و يا كمبود زمان

نظر تخصصي و اصالحي به طور روشن و واضح، براساس مستندات علمي و استدالل كافي در مهلت زماني اعالم .٣
 .اي، صنفي، نژادي و مذهبي در داوري مقالهنظر سليقه ن به سردبير نشريه و نويسنده(گان) و دوري از اعمالمعيّ

هاي به دست آمده در فرآيند داوري مقاله يا اطالعات ها، تفاسير و ايدهكارگيري اطالعات، بحثاجتناب از به .٤
 .، براي منافع شخصي)منتشر نشده نويسنده(گان

دست آمده هاي بهها، تفاسير و ايدهات، بحثكارگيري اطالعاحترام به فرآيند محرمانه ارزيابي و خودداري از به .٥
هاي خود يا ديگران يا براي انتقاد ها و مفاهيم جديد مقاله به له يا عليه پژوهشدر فرآيند داوري يا استفاده از داده

 ).سازي نويسنده(گاناعتباريا بي

 .مقاالت دريافتي براي داوري »رفتار غيراخالقي انتشاراتي و پژوهشي«كمك به سردبير نشريه در تهيه گزارش  .٦

خير در انجام داوري مقاله و درخواست تخصيص زمان بيشتر يا گزينش أهنگام ت سازي سردبير نشريه بهآگاه .٧
 .داور ديگر

 دفتر نشريات علمي مسئوليت

تحريريه، ت أگيري هيخصوص در رابطه با استقالل تصميمهاي انتشاراتي خود، بهتعيين و اعالم شفاف سياست .١
ف نويسندگان، داوران، سردبير و يتضاد منافع، وظا، اخالق انتشاراتي، صيانت از مالكيت فكري و حق چاپ

يري، تقاضاهاي تجديد نظر و شكايات، حفظ اسناد علمي فرآيند گتصميم و داوري فرآيند ت تحريريه،أهي



ت پذيرفته شده و حل اختالف بين گيري، حفظ اطالعات نويسندگان و داوران، اصالح يا حذف مقاالتصميم
 ».رفتار غيراخالقي انتشاراتي و پژوهشي«شاكيان و متهمان به 

 مركز.رصد و پيگيري شكايات تخلفات پژوهشي براي نشريات  .٢

 مركز.كمك براي اصالت و سالمت پژوهشي مقاالت منتشره در نشريات  .٣

 مراحل برخورد رفتار غيراخالقي انتشاراتي و پژوهشي

 ؛ي هيأت تحريريه نشريه و ارسال نامه به نويسنده مسئول براي درخواست توضيح، بدون رفتار قضاوتيسازآگاه .١

و  »رفتار غيراخالقي انتشاراتي و پژوهشي«گويي نويسنده(گان) متهم به اختصاص فرصتي مناسب براي پاسخ .٢
 .پيگيري موارد و تخلفات محرز شده تا آخرين مرحله

گيري يه در صورت دريافت توضيحات غيرقابل قبول از سوي نويسنده براي تصميمت تحريرأارجاع موضوع به هي .٣
 .نهايي در خصوص پذيرش يا رد مقاله

 ؛نشريه ت تحريريهأمطابق با تصميم نهايي هي .٤

انتشار، و يا در خواست اصالح گزارش و  مشي چاپ نشريه قبل ازتذكر كتبي به نويسنده مقاله و يادآوري خط .٥
 ؛واهي نويسنده در نشريه شماره بعدانتشار متن عذرخ

 ؛متخلف اخطار به نويسنده مسئول و رد هر اثر ديگري از نويسنده .٦

اي كه تقلب انتشار بيانيه عذرخواهي در شماره بعدي نسخه چاپي نشريه و ذكر آن در نسخه برخط (آنالين) مقاله .٧
 )؛(سلب اعتبار و سرقت علمي در آن محرز شده است

بهبود مستمر كيفيت و تضمين درستكاري و صداقت محتواي نشريه و احترام به تشكيالت نشريه تالش براي  .٨
 ؛و ناشر ت تحريريهأاعم از: خوانندگان، نويسندگان، داوران صاحب امتياز، مدير مسئول، مدير داخلي، كاركنان هي

 . بررسي تمامي مقاالت دريافتي در مدت زمان مناسب .٩
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