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در مواجهه با موارد مشكوك به دستبرد علمي1 چه اقدامی انجام شود
)ب( مورد مشكوك به دستبرد علمي در يك مقاله ی انتشار يافته

 

خواننده سردبير را از مورد مشكوك به دستبرد علمي مطلع مي كند

ميزان كپي برداري را بررسي كنيد

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

فقط كپي مختصر از عبارات كوتاه ) برای نمونه 
درقسمت بحث مقاله پژوهشي(

عدم ارجاع نادرست2 داده ها

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

كنيد

تماس  نويسندگان  ساير  با  كنيد  سعي 
براي  را  گوگل   / الين1   مد   ( بگيريد 

يافتن پست الكترونيكي جستجو كنيد(

)در  نويسنده  برای  مکتوب  صورت  به 
و  موقعيت  نويسندگان(  تمام  امكان  صورت 

پيامدهاي آتي قابل انتظار را توضيح دهيد

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

تماس  مسئول  ی  نويسنده  با  مکتوب  به صورت 
شده  امضا  ی  تعهدنامه  است  بهتر  بگيريد. 
بيانگر  که  ايشان(  ارسالی  نامه  يا   ( نويسندگان 
اصالت مقاله/تعلق آن به نويسندگان است را نيز 
ضميمه  علمي  دستبرد  مستند  شواهد  همراه  به 

نماييد

با لحني خنثي با نويسنده تماس بگيريد/تاسف 
توضيح  را  موقعيت مجله  ابرازكنيد/  را  خود 

دهيد
با  شده اند  حذف  اصلي  )مقاالت(  مقاله  اگر 
به  انتشار يك اصالحيه كه  نويسنده در مورد 

آن ها ارجاع دهد تبادل نظر كنيد

نويسنده پاسخ مي دهد بدون پاسخ

بدون پاسخ

توضيح ناموجه/
پذيرش تقصير

اقدام  از  را  نويسنده 
خود آگاه كنيد

قرباني  و  خوانندگان 
ازنتيجه/ را  )قربانيان( 

اقدام آگاه كنيد

)خطاي  موجه  توضيح 
نبودن  صادقانه/واضح 
مجله/ نويسندگان  راهنماي 

پژوهشگر بسيار مبتدي(

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

اقدامي را داريد

انتشار استرداد3 مقاله را مد نظر قرار دهيد
كتب  ناشر  يا  ديگر  )مجالت(  مجله  سردبير 

مورد دستبرد علمي را آگاه كنيد

ارشد  مقام  به  دادن  اطالع 
مديريت  مسئول  و/يا  نويسنده 
مد  را  متبوع  موسسه  پژوهش 

نظر قرار دهيد 

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

ساير  با  تماس  نشد  حاصل  نتيجه اي  اگر 
اخالق  كميته  نظير  مسئول،  نهادهاي 
يا  و  پژوهشي  معاون  دانشگاه،  پژوهشی 

وزارت را مد نظر قرار دهيد

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 کنيد

بايد  نويسندگان  راهنماي   : توجه 
تعريف دستبرد علمي و سياست مجله 

در مورد آن را بيان كند

جهت دريافت مجوز غيرانحصاری برای تکثير اين فلوچارت ها می توانيد 
 cope_administrator@publicationethics.org با پست الکترونيکی

تماس بگيريد.

برگردان رسمی به فارسی توسط دکتر بهروز آستانه
بازبينی برگردان توسط ح.ر صادق محمدی
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