راهنماي كشوري
اخالق در انتشارآثار پژوهشي
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مقدمه
رشد روز افزون دانش پزشكي مديون تالش هرروزه پژوهشگران و محققان اين حيطه در انجام پژوهشهاي گوناگون در جهت
پاسخ به سواالت موجود و حل معضالت حوزه سالمت است .رعايت استانداردهاي اخالقي در همهي مراحل تحقيق از طراحيي
تا اجرا و انتشار نتايج پژوهشهاي زيست پزشكي دغدغهي اصلي همهي ذي نفعان از جمله سياست گذاران ،سردبيران نشريات
و پژوهشگران حيطهها و رشتههاي مختلف علوم پزشكي است .در اين راستا فعاليتهاي فراواني در سطح بين المللي در جهت
افزايش اطمينان از رعايت استانداردهاي اخالق در انتشار آثار پژوهشي صورت گرفته است .سيازمانهياي بيين الملليي متيولي
اخالق نشر از جمله كميته بين المللي اخالق نشر و يا كميته بين المللي سردبيران نشريات پزشكي از ساليان پييش بيا ارا يهي
راهنماهاي گوناگون ،سعي در اشاعه فرهنگ رعايت اصول اخالقي در انتشار پژوهشهاي پزشكي داشتهاند .در سطح مليي نييز
كميتهي ملي اخالق در پژوهشهاي زيست-پزشكي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به عنيوان مرجيم مليي مسيا ل
مرتبط با اخالق در پژوهش هاي زيست پزشكي كشور در راستاي وظايف ذاتي خود و در جهت ايجاد شفافيت و وحدت رويه در
كشور و نيز هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين المللي از جمله راهنماي كميته بين المللي اخالق نشر ،الزامات كميتهي بيين-
المللي سردبيران مجالت پزشكي ،بيانيهي خط مشي انجمن جهاني سردبيران علوم پزشكي و راهنماي شوراي سردبيران علمي،
اين راهنما را تدوين و تصويب كردهاست .هرگونه تخطي از استانداردهاي اعالم شده در اين راهنما مصيداق تخليف پژوهشيي
محسوب ميشود و كميتههايي كه بر اساس «دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي» ابالغ شده در شهريورماه يکهيزار و
سيصد و نود و چهار و قانون «پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي» مصوب سي و يكم مرداد ماه يکهزار و سيصد و
نود و شش مجلس شوراي اسالمي مجاز به رسيدگي به سوءرفتارهاي پژوهشيي هسيتند ،الزم اسيت ايين راهنميا را در ميوارد
مربوطه مبناي قضاوت در مورد شكايات واصله و موارد در دست بررسي قرار دهند .دبيرخانه كميته ملي اخالق در پژوهشهاي
زيست پزشكي وزارت متبوع ،مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي اين راهنما را بهعهده دارد.

فصل  :۱شرايط نويسندگي مقاالت و آثار علمي
ماده  :1-1فردي نويسنده يک مقاله محسوب ميشود كه چهار شرط زير را به طور همزمان دارا باشيد .شيرطهياي 1و 2داراي
زيرمجموعههايي هستند كه بين آنها عبارت "يا" وجود دارد كه نشان دهنده اين امر است كه دارا بودن هر يک از آنها جهت
حصول شرطهاي 1يا  2كفايت ميكنند .بين شرطهاي اصلي  1تا  4عبارت "و" وجود دارد كه تأكيد ميكنيد نويسينده مقاليه
بايد هر چهار شرط1و2و3و  4را بهصورت همزمان دارا باشد:
شرط  :1فرد بايد همكاري مؤثر و قابل توجهي در حداقل يكي از زيرمجموعههاي زير داشته باشد:
الف :ارا ه ايده پژوهشي
يا
ب :طراحي مطالعه
يا
ج :جمم آوري دادهها
يا
د :آناليز و تفسير دادهها
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شرط :2فرد بايد در نوشتن نسخه اوليه دستنوشته و يا در بازبيني و مرور نقادانه آن همكاري كند ،به گونهاي كه متن از لحاظ
محتواي علمي دستخوش تغيير و تكامل شود .واضح است افرادي واجد اين شرط ميشوند كه صالحيت علمي الزم براي مرور
نقادانه را بر اساس تجربه علمي و سابقه تحصيلي يا كاري خود داشته باشند.
شرط :3فرد بايد نسخهي نهايي دستنوشته را قبل از انتشار مطالعه و آن را تأييد كردهباشد.
شرط :4بايد مسؤوليت پاسخگويي در مقابل كليه جنبيه هياي انجيام پيژوهش منجير بيه مقاليه از جمليه مسيؤوليت رعاييت
دستورالعمل ها و راهنماهاي عمومي و اختصاصي اخالق در پيژوهش مصيوب وزارت بهداشيت ،درميان و آميوزش پزشيكي در
طراحي ،انجام و انتشار مقاله را بپذيرد ،به گونهاي كه بتواند به كليهي سؤالهاي مطرحشده در مورد صحت محتواي پژوهش و
نوشتار آن پاسخ دهد .فرد بايد يا خود مراحل گوناگون كار را با رعايت استانداردهاي علمي ،فني و اخالقي انجام داده باشد و يا
از درستكاري و توانمندي علمي كساني كه مراحل مختلف كار را انجام دادهاند اطمينان خاطر داشته باشد.
تبصره :1حذف نام فرد يا افرادي كه شرايط چهارگانه نويسندگي مقاله را دارا باشند از ليست نويسندگان (نويسنده پنهان) ممنوع
است.
تبصره :2اضافه كردن نام فرد يا افرادي كه شرايط چهارگانه نويسندگي را دارا نيستند ،در ليست نويسندگان (نويسينده مهميان)
ممنوع است.
تبصره  :3مسؤوليت اخالقي و حقوقي ذكر نام افرادي كه بدون داشتن همه شرطهاي نويسندگي نامشان در زميره نويسيندگان
مقاله آمده و يا با وجود داشتن شرطهاي نويسندگي نامشان از ليست نويسندگان حذف شده اسيت بيا هميه نويسيندگان مقاليه
ميباشد.
تبصره  :4الزام به دارا بودن شرايط نويسندگي در مورد تيمهاي پژوهشي كه داراي اعضاي متعدد ميباشند نيز صدق ميكنيد و
صرف عضويت در گروه پژوهشي و يا وجود نام فرد به عنوان همكار طرح پژوهشي شرايط الزم براي نويسينده بيودن را ايجياد
نميكند ،اگرچه تمام افرادي كه معيارهاي مندرج در شرط  1ماده  1-1را دارند ،حتي اگر همكاري خود را با آن مركيز ييا تييم
پژوهشي قطم كرده باشند ،الزم است با رعايت ساير شرايط نويسندگي ،فرصت مشاركت بهعنوان نويسنده را پيدا كنند و سابقه
اين موضوع بايد به صورت مكتوب ثبت شود.
تبصره  :5در مقاالتي كه از پاياننامههاي دانشجويي منتج ميشوند نيز ،نويسندگان اعم از دانشجوي مربوطه ،استاد(ان) راهنما،
استاد(ان) مشاور و غيره بايد كليهي شروط چهارگانه ذكر شده در ماده  1-1را دارا باشند.
تبصره  :6صرف همكاري در اموري مانند تهيه و تامين بودجه پژوهشي ،ارا هي مشاورههاي مقطعي از جمله مشياوره آمياري و
روش شناسي ،ايجاد يا در اختيار قرار دادن امكانات آزمايشگاهي ،انجام آزمايشات مربوط به بيماران يا نمونههاي پژوهشي و ييا
ارجاع و معرفي بيماران به پژوهشگران براي شركت در پژوهش ،شرايط كافي براي درج نام انجام دهنده در ليست نويسيندگان
مقاله منتج از فعاليت پژوهشي را ايجاد نخواهد كرد؛ حتي اگر افراد حق الزحمهاي براي ارا هي خدمت ميذكور دريافيت نكيرده
باشند.
تبصره  :7از كليه افرادي كه در حمايت ،طراحي ،اجرا ،نوشتن يا ساير مراحل تحقيق و پژوهش همكاري داشتهاند وليي هميهي
چهار شرط الزم جهت نويسندگي را دارا نميباشند ،بايد در قسمت "تقدير و تشكر" مقاله سپاسگزاري شود.
تبصره  :8فردي كه فقط مترجم يا ويراستار دستنوشته است داراي شرايط نويسندگي نيست .در موردي كه ترجمه ميتن توسيط
مترجمي غير از نويسندگان انجام ميشود الزم است اين موضوع در بخش "تقدير و تشكر" اشاره شود و از مترجم سپاسگزاري
شود.
ماده  :1-2داشتن مسؤوليت اجرايي از جمله رياست بخش ،گروه ،دانشكده ،دانشگاه ،مركز تحقيقاتي و يا داشتن هرگونه سيمت
كارشناسي و مديريتي در هر سطحي بهخودي خود منجر به مالكيت دادههاي موجود در آن مجموعه و ايجاد حق نويسندگي و
لذا درج نام در ليست نويسندگان مقاالت منتج شده از آن دادهها نخواهد شد.
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تبصره :هر گونه اجبار يا الزام مستقيم و غير مستقيم افراد مراجعه كننده براي استفاده قانوني از اطالعات ،نمونهها و دادههياي
موجود در مراكز و موسسات از جمله مراكز بهداشتي ،بيمارستان ها و مانند آن ،براي قرار دادن نام فرد يا افراد مشخص در زمره
نويسندگان مقاله ،سوء استفاده از موقعيت بوده و تخلف پژوهشي محسوب ميشود.
ماده  :1-3در صورت مخالفت يک يا چند نفر از پژوهشگران داراي شرايط بالقوه نويسندگي با نوشتن و انتشار مقاله حاصيل از
طرح تحقيقاتي يا پايان نامه ،ارسال و چاپ مقاله توسط ساير نويسندگان تنها در صورتي ممكن خواهد بود كه با درخواسيت آن
دسته از همكاران كه مايل به انتشار نتايج پژوهش هستند ،موضوع دركميته اخالق در پژوهش دانشگاهي بررسي و مجوز چاپ
مقاله صادر شود .درصورت اخذ مجوز ،قراردادن نام افراد فاقد شروط مندرج در ماده  ،1-1از جمله فرد مخالف ،در مقاله ممنيوع
است مگر اينكه افراد مذكور با انتشار ،موافقت كرده و شرايط نويسندگي را حاصل كنند.
تبصره :درصورتيكه دسترسي به برخي از افراد كه ميتوانند حا ز شرايط نويسندگي شوند ،ممكن نباشد ،الزم است آن دسيته از
نويسندگان كه مايل به انتشار مقاله هستند ،تمام تالش خود را براي دسترسي به فرد مذكور بهعمل آورند و در صورتيكه فرد يا
افراد مذكور باز هم در دسترس نباشند ،دستنوشته تنها در صورتي قابل انتشار خواهد بود كه اين موضوع ميورد تايييد كميتيهي
اخالق در پژوهش دانشگاه محل فعاليت نويسنده اول يا نويسنده طرف مكاتبه باشد .در هرحال نام هيچ فردي بدون اطالع وي
و تاييد متن نهايي دستونشته نبايد در ليست نويسندگان قرار بگيرد.
ماده  :1-4نويسنده طرف مكاتبه (كه اصطالحاً نويسنده مسؤول ناميده ميشود) يكي از نويسندگان دستنوشته است كه به دليل
جايگاه علمي و نقش خود در مطالعه (براي مثال ،مجري اصلي طرح يا استاد راهنماي اول پاياننامه) از سوي ساير نويسندگان،
مسؤوليت مكاتبات و پاسخگويي به ابهامات و ايرادات مطرحشده در مورد دستنوشته يا مقاله و انتقال نظرات و مكاتبات مهم به
ساير نويسندگان و تنظيم روابط بين نويسندگان را بهعهده دارد.
تبصره  :1به كار بردن عنوان نويسنده مسؤول به اين مفهوم نيست كه نويسنده طرف مكاتبه به تنهايي مسؤول صحت پژوهش
و گزارش آن است .اين مسؤوليت بهعهده تک تک نويسندگان ميباشد .با توجه به سيوء برداشيتهيايي كيه ممكين اسيت در
استفاده از لفظ نويسنده مسؤول ايجاد شود ،استفاده از عنوان "نويسنده طرف مكاتبه" براي اين جايگاه مناسبتر است.
تبصره  :2در پژوهشهاي كالن ملي و بين المللي كه توسط يک تيم پژوهشي بزرگ و با تعداد زياد پژوهشگر انجام شدهانيد و
نقش نويسندگان در نوشتن مقاله منحصر به يک بخش محدود و تخصصي بوده است ،مسؤوليت هر ييک از نويسيندگان ،بيه
قسمت تخصصي مربوط به خود وي محدود ميشود.
تبصره  :3نويسنده طرف مكاتبه يكي از نويسندگان مقاله است كه توان علمي و وقت كافي جهت ايجاد ارتباط الزم بين سياير
نويسندگان و مجالت علمي را دارا باشد .استاد راهنماي اول و مجري اصلي طيرحهياي تحقيقياتي ،اولوييت دارنيد بيه عنيوان
نويسنده ي طرف مكاتبه شناخته شوند ،مگر اينكه شرايط داشتن اين جايگاه از جمله وقيت كيافي بيراي انجيام شيرح وظيايف
نويسنده طرف مكاتبه را نداشته باشند ،لذا داشتن رتبه دانشگاهي باالتر و يا توان علمي بيشتر در اين زمينه الزامي نيست ،اگرچه
توصيه ميشود فردي كه جايگاه علمي تثبيت شدهاي در حوزهي مربوطه دارد اين وظيفه را بهعهده بگيرد.
تبصره  :4مجالت در موارد خاص و استثنايي اين اختيار را دارند كه امكان درج نام بيش از يک نفر بيهعنيوان نويسينده اول ييا
طرف مكاتبه را فراهم كنند .در اين راستا الزم است نشريه ،سياستهاي شفافي در اين مورد اتخاذ و اعالم كنيد .در ميورد هير
مقاله كه بيش از يک نويسنده اول يا نويسنده طرف مكاتبه دارد ،الزم است علت اين تصميم به صيورت روشيني در زيرنيويس
همان صفحه توضيح داده شود.
ماده  :1-5ترتيب نامها در بخش نويسندگان مقاله براساس ميزان مشياركت هرييک از افيراد و از طرييق توافيق جمعيي آنيان
مشخص ميشود و عواملي مانند رتبه دانشگاهي افراد ،جايگاه علمي ،شهرت ملي و بينالمللي نويسندگان نقشي در ترتيب نامها
نخواهد داشت.
تبصره  :1فردي كه بيشترين سهم را درفعاليتهاي مندرج در شرط  1مادهي  1-1داشته است ،نويسندهي اول خواهيد بيود .در
مورد پايان نامههاي دانشجويي كه دانشجو نسخه اوليه دستنوشته را تهيه كرده باشد ،نويسنده اول دانشجو ميباشد.
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تبصره  :2مناسبتر است كه نام نويسندهي طرف مكاتبه به عنوان نويسنده آخر نوشته شود .
تبصره  :3در صورت عدم توافق نويسندگان در مورد ترتيب قرار گرفتن نامها در ليست نويسيندگان ،الزم اسيت درخواسيتي بيا
امضاي تمامي نويسندگان ،با ذكر دقيق ميزان همكاري هر فرد به كميته اخالق در پيژوهش دانشيگاه تصيويبكننيدهي طيرح
پژوهشي منجر به توليددستنوشته مربوطه ارسال شود ،راي كميته مذكور براي همه ذينفعان الزم االجرا خواهد بود.
ماده  :1-6ذكر وابستگي آكادميک غيرواقعي به هر دليلي از جمله براي افزايش صوري انتشارات مركز تحقيقياتي ،مؤسسيه ييا
دانشگاه خاص از نظر اخالقي غير قابل قبول و تخلف پژوهشي محسوب ميشود.
تبصره  :1الزم است نويسنده ،وابستگي سازماني خود را به موسسهاي كه در زمان ارسال دستنوشته در آن فعاليت دارد ،اعيالم-
كند حتي اگر در فاصله زماني انجام پژوهش يا ارسال دستنوشته ،وابستگي سازماني پژوهشگر تغييركيردهباشيد .در صيورتيكيه
نويسنده به مؤسسه محل انجام پژوهش تعهدي مبني بر استفاده از وابستگي زمان انجام پژوهش داشته باشد ،الزم است هر دو
وابستگي نويسنده ذكر شود.
تبصره  :2الزم است اعضاي هيات علمي و پژوهشگران دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در هنگام ذكر وابستگي سازماني و
آدرس خود در مقاالت ،حتي المقدور از پست الكترونيک دانشگاهي و رسمي استفاده كنند.

فصل دوم :مصاديق تخلف پژوهشي در گزارش و انتشار آثار علمي
ماده  :2-1هرگونه انحراف از اصول اخالقي پذيرفتهشده در نگارش متن آثار علمي و پژوهشي ،از جمله ساختن (جعل) دادهها
شامل ارا ه نتايجي كه مبتني بر يک پژوهش واقعي نيستند ،دستكاري دادههاي حاصل از پژوهش شامل اجتناب از ذكر برخي
يافتههاي پژوهش به ويژه در مورد عوارض نامطلوب دركارآزماييهاي باليني و يا دستكاري در تصاوير و سرقت معنوي يا ادبي،
فريبكاري محسوب ميشود و مصداق تخلف پژوهشي ميباشد.
ماده  :2-2سرقت معنوي عبارت است از استفاده از تمامي يا قسمتي از مطالب يا ايدههاي منتشرشده يا منتشرنشيدهي فيرد ييا
افراد ديگر بدون ذكر منبم به روش مناسب يا عدم كسب اجازه از مالک معنوي در موارد ضروري.
ماده  :2-3استفاده از اصل يا ترجمهي متن منتشرشدهي ديگران در دستنوشته ،بايد بر طبق ضوابط زير انجام شود:
 -1درصورت استفاده از شكل ،جدول ،پرسشنامه و يا بخش قابل توجهي از متن مورد نظر ييا ترجميهي آن ،بيه صيورت
آوردن عين آن متن ،بايد عالوه بر آوردن متن در داخل گيومه و ذكر منبم ،از مالک معنوي متن اوليه اجازه كتبي اخذ
شود.
 -2درصورت استفاده از بخش جز ي از متن مورد نظر يا ترجمهي آن ،به صورت آوردن عين آن متن ،بايد متن مورد نظر
در داخل گيومه آورده شود و منبم آن ذكر شود.
 -3درصورت استفاده از متن مورد نظر يا ترجمهي آن به صورت نقل به مضمون ،جممبندي ،نتيجهگيري يا برداشت ايده،
بايد منبم آن ذكر شود .نقل به مضمون نبايد به گونهاي باشد كه با منظور نويسنده(گان) اصلي و روح كليي نوشيتهي
آنها منافات داشته باشد.
تبصره :1اگر بخشي از متن كه مورد استفاده قرار مي گيرد ،به صورت جز ي ،مثالً در حد تغيير چند كلمه ييا آوردن معيادل
آنها يا تغيير زمان افعال تغيير كند ،باز هم شامل موارد مربوط به آوردن عين متن (بند 1و 2از ماده  )2-3ميشود.
تبصره  :2مندرجات اين ماده در مورد مطالب منتشرشدهي قبلي خود نويسنده(گان) دستنوشته نيز صادق است.
تبصره  :3ارجاع در نوشتن مقاله بايد بر اساس موازين علمي باشد و هرگونه ارجاع غير ضروري به خود و يا ديگران به قصد
باال بردن تعداد ارجاعات نادرست ميباشد.
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تبصره  :4براي تشخيص سرقت معنوي يا ادبي الزم است متن توسط كارشناس مرتبط بررسي شود ،صِرف تكيه بر درصيد
كپي برداري كه توسط نرم افزارهاي مربوطه گزارش ميشود بدون بررسي كارشناسي و درنظرگرفتن مندرجات ايين راهنميا
صحيح نميباشد.
ماده  :2-4تمام محققين موظفند درصورت اطمينان از وقوع هرگونه فريبكاري در مراحل مختلف طراحي ،اجرا و انتشيار نتيايج
پژوهش ،موارد را با رعايت حداكثر محرمانگي حسب مورد به كميته اخالق در پژوهش دانشگاه يا موسسيهي حيامي پيژوهش،
ر يس يا مسؤول محل كار يا تحصيل خود و يا پژوهشگران /نويسنده(گان) مورد نظر ،اطالع دهند.
تبصره :تاپيش از محرز شدن وقوع فريبكاري توسط كميته اخالق در پژوهش دانشيگاهي معتبير كيه صيالحيت رسييدگي بيه
تخلفات پژوهشي را دارد ،موضوع بايد به صورت كامال محرمانه پيگيري شود ،به طوريكه اشخاص غيرميرتبط از مطيرح شيدن
احتمال آن يا بررسيهاي درحال انجام مطلم نشوند.
ماده :2-5دستكاري در تصاوير كه به معناي هرنوع دستكاري در انواع عكسهاي راديولوژي ،پاتولوژي ،آزمايشگاهي ،تصياوير
ميكروسكوپي و غيره است و منجربه فريب خوانندگان ازطريق نمايش تصاوير غير واقعي يا القا وجيود يافتيههياي غيير واقعيي
درتصاوير ميشود ،مصداق فريبكاري تلقي شده و تخلف پژوهشي به حساب ميآيد.
تبصره :دستكاري در پشت زمينه عكسها ،پاك كردن يا اضافه كردن يک ويژگي خاص و يا دستكاري غيرمعمول و بيش ازحد
در رنگها يا شفافيت عكسها ،كه به قصد فريب خوانندگان صورت ميگيرد از مصاديق اين عمل غيراخالقي است.
ماده  :2-6ارسال و انتشار همپوشان دستنوشتهها در يک مجله يا مجالت مختلف ممنيوع اسيت و تخليف پژوهشيي محسيوب
ميشود.
تبصره  :1ارسال دستنوشتهاي كه حاوي حجم قابل توجهي از اطالعات يک مقالهي منتشر شده يا در حال بررسي باشد ،بيراي
بررسي جهت انتشار به عنوان مقالهي پژوهشي جديد نادرست است ،حتي اگر به مقالهي قبلي ارجاع داده باشد و يا مقالهي قبلي
به نويسنده(گان) همين دستنوشته تعلق داشته باشد.
تبصره  :2تغييرات مختصر در ترتيب نام نويسندگان يا در عنوان مقاله يا در خالصه مقاله نيز مجوز چاپ مجدد مقاله نميباشد.
تبصره  :3اگر يک نشريهي چاپي يا الكترونيک در حال بررسي يک دستنوشته براي انتشار آن باشد ،ارسال همان دستنوشته به
نشريهي ديگر نادرست است.
تبصره  :4در مواردي كه انتشار بهصورت همزمان چاپي و الكترونيک صورت ميگيرد ،هر دو نسخه چاپي و الكترونييک بيراي
نوشتن منابم ،بايد يک آدرس واحد داشته باشند.
تبصره  :5اگرنويسنده(گان) تصميم بگيرند به هر دليلي ،دستنوشتهاي را كه در دست بررسي براي انتشار درييک نشيريه اسيت،
براي نشريهي ديگري ارسال نمايند ،بايد ابتدا انصراف خود را از انتشار آن به صورت كتبي به نشريهي اول اعالم نماينيد .ايين
كار حداكثر تا پيش از اعالم پذيرش دستنوشته براي انتشار درنشريهي اول ،امكانپذير است.
تبصره  :6اگر سردبيران چند نشريه تصميم بگيرند كه بهطور مشترك مقالهاي را منتشر كنند ،در صورتيكه اين اقدام در راستاي
تأمين سالمت جامعه باشد و نيز مراتب بهطور شفاف به خوانندگان آن نشريات اطالعرساني شيود ،مشيروط بيه تعييين تكلييف
كليهي حقوق مادي و معنوي مرتبط ،اينكار بالمانم است.
تبصره  :7چاپ يک مقاله به دو يا چند زبان مختلف در صورتي مجاز است كه سردبيران همه مجالت ذي نفم از روند مربوطيه
آگاهي و رضايت داشته باشند و به عالوه در مقاله دوم و بعد از آن به خوانندگان اعالم شود كه مقاله قبال يک يا چند بار به زبان
(زبان هاي) ديگري منتشر شده است (به همراه آدرس مقاله يا مقاالت قبلي ،سال چاپ و شماره صفحات مربوطه).
تبصره  :8در صورتيكه خالصه مقاله قبال در كنگرهها يا سمينارها بهصورت شفاهي يا پوستر ارا ه شده باشد ،متن كامل مقاله را
ميتوان بعدا به چاپ رساند .در مواردي كه كنگره مذكور خالصه مقاله را در يک مجله علمي منتشر كرده باشد الزم است كيه
به مسؤولين مجله اطالع رساني كافي درمورد چاپ خالصه مقاله شده باشد و اطالعات مذكور به صورت شفاف در كنيار مقاليه
اصلي به خوانندگان نيز منتقل شود.
صفحه  6از 11

تبصره  :9خالصه مقالهاي كه به همايش ارسال ميشود ،اگر قبالً بهصورت خالصه يا مقالهي كامل منتشير شيده باشيد ،باييد
مراتب به اطالع دبير كنگره رسانده شود.
ماده  :2-7تعارض منافم عبارت است از وجود هرگونه منفعت مالي و غيرميالي كيه احتميال دارد نويسينده (گيان) را در اظهيار
صادقانه ي نظر خود تحت تأثير قرار دهد .اگر چه وجود تعارض منافم به خودي خود ايرادي اخالقي براي يک مقاليه محسيوب
نميشود ،اما نويسنده(گان) يک مقاله بايد هرگونه تعارض منافم خود را كه از نگاه مخاطبين پوشيدهاست بهجيز ميوارد بيديهي،
درمتن يا انتهاي متن مقاله بهطور شفاف اعالم كنند .از جمله اين موارد معرفي شفاف منابم تأمين هزينههاي پژوهش و نگارش
مقاله توسط نويسنده(گان) ميباشد.
ماده  :2-8قرارداد بين پژوهشگران و حاميان مالي پژوهش نبايد در بردارنده هر گونه شرطي مبني بر منم اعالم تعارض منيافم
در مقاله و يا تعهدي براي حذف يا عدم انتشار يافتههايي كه از نظر حمايت كنندهي پژوهش مطلوب نيستند ،باشد .پژوهشگران
موظفند از پذيرفتن چنين شروطي در زمان عقد قرارداد اجتناب كنند.
تبصره :داليلي نظير حساسيت موضوع مورد مطالعه ييا ايجياد تبعيات منفيي اجتمياعي و ...نمييتوانيد مسيتند محيدود كيردن
پژوهشگران در انتشار نتايج حاصل از پژوهش باشد ،مگر اينكه كميته اخالق در پژوهش دانشگاهي مربوطه در زميان تصيويب
طرحنامه پژوهش ،انتشار نتايج پس از انجام پژوهش را مشروط به اخذ مجوز مجدد از كميته كرده و اين شرط در زمان تصويب
پژوهش توسط كميته اخالق دانشگاهي به صورت مكتوب به اطالع پژوهشگر رسيده باشد .تصميم كميتيه اخيالق دانشيگاهي
براي ايجاد اين محدوديت قابل اعتراض به كميتهي ملي اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي است.
ماده  :2-9انتشار نتايج حاصل از پژوهشها ،پيش از آنكه درنشريات داراي مرورهمتا به چاپ رسيده باشند ،از طريق رسانههاي
عمومي نادرست است ،مگر در موارديكه به واسطهي اهميت ويژه براي سالمت عمومي ،انتشار تمامي يا بخشيي از نتيايج ييک
پژوهش از سوي مراجم سياستگذار ،ضروري دانسته شود.
ماده :2-10نويسندگان در انتخاب مجالت علمي براي انتشار مقاالت خود داراي اختيار و آزادي عمل هسيتند و هرگونيه اجبيار
افراد براي انتشار مقاالت در مجالت خاص با اهدافي از جمله باال بردن اعتبار مجالت علمي دانشگاه يا مؤسسه ممنوع است.
ماده  :2-11الزم است هيات مميزه ،دبيرخانههاي جشنوارههاي ملي /بين الملليي ،هيياتهياي جيذب اعضياي هييات علميي
دانشگاهها و ساير موسساتي كه بر اساس مقاالت ارا ه شده توسط افراد و موسسات به آنها درجه ،رتبه ،اعتبيار و ييا تشيويقي
مي دهند ،در مراحل ارزيابي و امتيازدهي خود ،مقاالت دريافت شده را از حيث رعايت استانداردهاي اخالق در نشر بررسي كنند.
ماده  :2-12خريد خدماتي از قبيل نوشتن تمام يا قسمتي از متن دستنوشته ،انجام مراحل ثبت و ارسال دستنوشتههياي تهييه
شده براي مجالت ،از شركتهاي ارا هدهنده ي خدمات پژوهشي به جز در مورد ترجمه متن مقاالت به زبان ديگر و يا ويرايش
ادبي متن نهايي ممنوع است.

فصل سوم :اصول اخالقي در سردبيری و داوری نشريات علمي و پژوهشي
ماده  :3-1سردبيران كليهي نشريات علمي مصوب كميسيون نشريات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كه بيهصيورت
چاپي ،همزمان چاپي و الكترونيک و يا الكترونيک منتشر ميشوند ،مشمول كليهي مواد مندرج دراين راهنما ميشوند.
ماده  :3-2سردبير بايد عالوه بر اطمينان از كيفيت علمي دستنوشتههاي واصله كه از روشهاي گوناگوني به ويژه مرور همتايان
و كسب مشاوره از شوراي سردبيري حاصل ميشود ،نسبت به رعايت استانداردهاي اخالقيي در مطيالبي كيه منتشير مييشيود
اطمينان كافي داشته باشد.
ماده  :3-3سردبير موظف است تمام تالش خود را جهت اطمينان از صحت اخالقي مطالب در دست چاپ ،از جمليه پايبنيدي
پژوهشگران به دستورالعملهاي عمومي و اختصاصي اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي كشور كه توسط كميته ملي اخالق
در پژوهشهاي زيست پزشكي تصويب و ابالغ شدهاند ،بهكار بگيرد و اطمينان يابد كه پژوهشها توسط كميتههاي اخيالق در
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پژوهش داراي اعتبارنامه از كميتهي ملي اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مورد
ارزيابي و تأييد قرار گرفته و كد اختصاصي اخالق در پژوهش را دريافت كردهاند .الزم است تصوير مصوبهي كميتيهي اخيالق
توسط سردبير درخواست شود و كد اخالق در پژوهش در متن مقاله ،مورد اشاره قرار بگيرد.
تبصره  :1در مواردي كه ترديد يا ابهامي در مورد رعايت استانداردهاي اخالقي و يا اصالت تاييديه اخالقي ارا ه شده وجود داشته
باشد ،الزم است سردبير نسبت به استعالم از كميته اخالق در پژوهش مربوطه و يا كميتهي ملي اخالق در پژوهشهاي زيست
پزشكي اقدام نمايد.
تبصره  :2در مورد مقاالت حاصل از كارآزمايي هاي باليني الزم است سردبير از ثبت كارآزمايي باليني مرتبط با مقاله ،در سامانه
ملي ثبت كارآزمايي هاي باليني و ذكر شماره ثبت مذكور اطمينان حاصل كند.
تبصره  :3در مطالعاتي كه بهصورت چند مركزي در يک كشور به انجام ميرسند ،در صورت دريافت دستنوشتهي حاوي نتيايج
كل مطالعه ،الزم است سردبير تاييديه كميته اخالق حداقل يكي از مراكز را از نويسنده(گان) درخواست كنيد .اگرچيه سيردبير
ميتواند مجوز اخالقي مربوط به كليهي مراكزي كه مطالعه در آنها انجام گرفته اسيت را بيهطيور جداگانيه از نويسينده(گيان)
درخواست نمايد.
تبصره  :4در مطالعاتي كه بهصورت چند مركزي در چند كشور به انجام ميرسند ،در صورت دريافت دستنوشتهي حياوي نتيايج
كل مطالعه ،سردبير بايد مجوز اخالقي مربوط به حداقل يک كميته اخالق در پژوهش در هر كدام از كشورهايي كه مطالعيه در
آنها انجام گرفته است را بهطور جداگانه از نويسنده(گان) درخواست كند.
ماده  :3-4سردبير ميتواند راساً يا بر اساس گزارشهايي كه دريافت ميكند ،وقوع احتمالي تخلفات پژوهشي و فريبكاري را در
دستنوشتههاي دريافتي بررسي نمايد و در صورت وجود احتمال وقوع تخلف پژوهشي و فريبكاري ،موظيف اسيت ضيمن دادن
اطالع به ارسال كننده(گان) و نيز همهي نويسندگان دستنوشته از آنها بخواهد كه در مورد موضوع توضيح دهنيد .در صيورت
عدم دريافت توضيحات ظرف مدت حداكثر دو ماه و يا قانم كننده نبودن توضييحات ارسيال كننيده(گيان) بيا رعاييت حيداكثر
محرمانگي حسب مورد ،وقوع تخلف پژوهشي را به كميته اخالق در پژوهش موسسهي حامي پژوهش ،ر يس يا مسؤول محيل
كار يا تحصيل نويسنده(گان) اطالع دهد تا با انجام تحقيق و بررسي ،وقوع آن محرز يا رفم شيود .تحقييق و بررسيي گيزارش
واصله ،بر اساس مقررات و دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي صورت خواهد گرفت.
تبصره :رونوشت گزارش تخلف احتمالي بايد براي دبيرخانه كميته ملي اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي وزارت بهداشيت،
درمان و آموزش پزشكي ارسال شود.
ماده  :3-5در صورتيكه وقوع تخلف پژوهشي براي سردبير مستقالً و يا بر اساس نظر كميته اخالق در پيژوهش معتبير محيرز
شود ،سردبير ميتواند ضمن بررسي ساير مقاالت نويسنده(گان) يا ارسال كننده(گان) احتمالي كه در آن نشريه منتشر شده يا در
دست بررسي است ،متناسب با شدت تخلف احراز شده ،يک يا چند مورد از اقدامات شامل خودداري از انتشار مقاله در صيورتي
كه مقاله منتشر نشده و در دست بررسي باشد ،خارج كردن مقاله چاپ شده از مجله با ذكر دليل خارج كردن مقاله به نحوي كه
سابقه خارج شدن مقاله در دسترس عموم باشد ،انتشار اصالحيه يا تكذيبيه درشمارهي آتي نشريه در صورتي كه مقاليه منتشير
شده باشد و اجتناب از پذيرش مقاالت آتي نويسنده(گان) براي مدتي مشخص را انجام دهد.
تبصره  :1استرداد مقاالت از نسخ چاپ شده قبلي مجله در موارد زير توصيه ميشود:
 -1در صورتيكه سردبير شواهد واضح و مشخصي در دست داشته باشد كه نشان دهد نتايج بهدست آمده در پيژوهش ،در
اثر تخلف پژوهشي مانند جعل داده ها يا در اثر اشتباه در انجام پژوهش يا محاسبات آماري مرتبط ،قابل اعتماد نيستند.
 -2درصورتيكه نتايج مطالعه بدون اجازه يا ارجاع مناسب ،قبال در ژورنال ديگري به چاپ رسيده باشد.
 -3در صورتيكه مقاله داراي سرقت ادبي يا معنوي قابل توجه و عامدانه باشد.
 -4در صورتيكه مقاله حاوي گزارش پژوهشهايي باشد كه دستورالعملها و راهنماهاي عمومي و اختصاصيي اخيالق در
پژوهش مصوب در آنها رعايت نشدهباشد.
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تبصره  :2در مواردي كه نويسند ه يا نويسندگان مقاالت به تصميم سردبير در مورد احراز تخلف پژوهشي يا فريبكاري اعتيراض
داشته باشند ميتوانند از وي درخواست كنند كه موضوع را براي تعيين تكليف به كميتهي ملي اخالق در پژوهش ارجاع نماييد.
در هر حال سردبيران الزم است تصميمات نهايي كميته ملي اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي وزارت بهداشيت ،درميان و
آموزش پزشكي را در مورد تخلفات پژوهشي بپذيرند.
ماده  :3-6سردبير مسؤول است كه دستنوشتههاي واصله براي چاپ را ،بيهنحيو منصيفانه و بييطرفانيه و تنهيا بيا توجيه بيه
ويژگيهاي علمي و فني از جمله اهميت موضوع ،نوآوري ،شفافيت ،اعتبار و ميزان تطابق مقاالت با اهداف و دورنمياي مجليه،
بررسي ،انتخاب و اولويتبندي نمايد و عوامل غيرمرتبط نبايد دراين امر تأثيري داشته باشند.
ماده  :3-7سردبير بايد از نويسنده مكاتبه كننده بخواهد كه طي جدولي كه به امضاي تمامي نويسيندگان رسييدهاسيت ،نيوع و
ميزان مشاركت و سهم هريک از نويسندگان را در اجراي پژوهش و نگارش مقاله اظهار كند.
تبصره :تغيير اسامي نويسندگان مقاالت بعد از ارسال دستنوشته به مجالت و شروع مراحل داوري امكان پذير نيست.
ماده  :3-8سردبير يا هيات تحريريه بايد فرد يا افرادي را براي داوري هر دستنوشته انتخاب كند كه تا حد ممكين در زمينيه ي
علمي مربوطه توانا و مجرب باشند .داور(ان) انتخاب شده بايد حتيي المقيدور فاقيد تعيارض منيافم شيناخته شيده در زمينيه ي
دستنوشتهي مورد داوري باشد.
ماده  :3-9سردبير موظف است اطالعات كافي در مورد روند كار مجله و هرآنچه كه از اعضاء هيات تحريرييه و داوران انتظيار
دارد را در اختيار آن ها قرار دهد و نياز به رازداري و محرمانگي اطالعات مقاالت ارسال شده را به آنها تاكيد و يادآوري كنيد و
ترتيبي اتخاذ كند كه آگاهي آنها در مورد سياستهاي مجله به روز باشد.
ماده :3-10فردي كه داوري همتاي يک دستنوشتهي ارجاع شده از سوي ييک مجليه را قبيول مييكنيد ،باييد داوري خيود را
بهصورت بيطرفانه و تنها براساس ويژگي هاي علمي و فني دستنوشته به انجام برساند و نبايد تحت تأثير روابط شخصي خود با
نويسنده(گان) دستنوشته يا ساير عوامل نامربوط قرار بگيرد.
ماده :3-11فردي كه داوري همتاي يک دستنوشته به او پيشنهاد مي شود ،در صورت وجود هر گونه تعارض منافم ،ميتوانيد از
پذيرش آن دستنوشته براي داوري امتناع كند؛ در غير اينصورت ،بايد تعارض منافم خود را بهطور واضح به اطالع سردبير مجله
برساند.
ماده  :3-12داوران بايد مقاالتي را براي داوري بپذيرند كه درآن حيطه تبحر داشته باشند .چنانكه فردي كه يک دستنوشيته را
براي داوري همتا پذيرفته است ،خود را واجد صالحيت علمي يا فني الزم براي داوري دقيق تمامي يا بخشي از آن دستنوشيته
نداند ،بايد مراتب را به اطالع سردبير مجله برساند.
ماده  :3-13دستنوشتهاي كه براي داوري ارسال مي شود ،بايد از سوي داور نيز بيه عنيوان ييک ميتن محرمانيه تلقيي شيود و
اطالعات مربوط يا مندرج در آن با هيچ فرد ديگري در ميان گذاشته نشود .داور مجاز نيست از دستنوشتهي مورد داوري بيراي
هيچ مقصود ديگري به جز داوري استفاده كند و الزم است بعد از پايان داوري از نگهداري دستنوشته به هر شكل ،اجتناب كند.
تبصره :1داوران و نويسنده(گان) دستنوشته بايد از برقراري ارتباط با يكديگر (در رابطه با داوري آن دستنوشته) در طول فرآينيد
داوري امتناع كنند .در صورتيكه داور ،مشورت با فرد ديگري را براي داوري ضروري بدانيد و ايين مشيورت متضيمن افشياي
مطالب مندرج در مقاله باشد ،اين كار تنها با كسب اجازه از سردبير مجله قابل انجام است.
تبصره :2مفاد مادهي فوق نسبت به تمامي دستنوشتههايي كه براي داوري همتا ارسال شده و داور به هر دليل از پذيرش داوري
آن خودداري كردهاست نيز جاري ميباشد.
ماده  :3-14در داوري همتا ،داور بايد به نقاط قوت و ضعف دستنوشته توجه كند و در صورت امكان راهكارهايي را بيراي رفيم
اشكاالت موجود به نويسنده(گان) توصيه كند .اين كار بايد با رعايت احترام به استقالل فكري نويسنده(گان) به انجام برسد.
ماده  :3-15داور در صورت پذيرش يک دستنوشته براي داوري همتا ،بايد اين كار را در مهلت اعالم شده از سوي سردبير مجله
به انجام برساند.
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تبصره :در صورتي كه مهلت اعالم شده از سوي سيردبير مجليه بيراي داوري مناسيب نيسيت ،داور باييد از پيذيرش داوري آن
دستنوشته امتناع كند يا در مورد مهلت ديگري با سردبير مجله به توافق برسد.
ماده :3-16داور بايد عالوه بر بررسي هاي علمي و فني در داوري ،هر گونه عدم رعايت مفاد اين راهنما را نيز به اطالع سردبير
برساند.
ماده  :3-17ارتباط سردبيران با ناشران ،مالكين و صاحبان امتياز مجالت بايد كامال براساس اصل "استقالل سردبيري" باشيد،
به اين معنا كه در تصميم گيري براي پذيرش يا رد مقاالت كامال مستقل بوده و تحت تاثير يا فشار ناشران و يا مالكين مجالت
قرار نگيرند و آزادي و اختيارعمل كافي براي تصميمگيري و ايفاي مستقالنهي وظايف خود داشته باشند.
ماده  :3-18اطالعات مشخص كنندهي هويت شخصي آزمودنيها ،كاركنان محل انجام پژوهش ييا هير فيرد ديگيري غيير از
نويسندگان دستنوشته و افرادي كه از آنها تقدير و تشكر ميشود ،نبايد در متن دستنوشته ،عكسها ،شجرهنامهها يا هر قسمت
ديگري آورده شود ،مگر اينكه فرد مورد نظر يا نماينده قانوني او براي نشر آن اطالعات رضايت آگاهانهي كتبي داده باشد.
تبصره :1سردبير وظيفه دارد كه از محرمانه ماندن هرگونه اطالعات مربوط به اشخاص و بيماراني كه در تحقيق شركت كردهاند
و ممكن است اطالعات آنها در اثر انتشار مقاله فاش شود ،اطمينان يابد .بنابراين در صورت نياز ميتوانيد فيرمهياي رضيايت
آگاهانه امضاء شده توسط افراد مورد مطالعه را ،كه ممكن است ضمن چاپ مقاله هويتشان برمال شود از نويسندگان درخواسيت
كند.
تبصره :2درمورد عكس افراد ،پوشش بايد به گونه اي باشدكه منجربه شناسايي فرد نشود و پوشش چشمهيا بيهتنهيايي كفاييت
نميكند ،مگر آنكه رضايت آگاهانهي كتبي اخذ شده باشد.
تبصره :3در صورتيكه انتشار دستنوشته بدون محرمانه ماندن كامل كليهي اطالعات هويتي يا اطالعاتي كه ميتواند منجر بيه
كشف هويت افراد مذكور در مادهي فوق شود ،امكانپذير نبوده و اخذ رضايت آگاهانه نيز مقدور نباشد ،رسيدگي به اصل ادعاي
عدم دسترسي به افراد مذكور و ضرورت انتشار اطالعات و تصيميمگييري در ميورد انتشيار آن ،بيه عهيدهي كميتيهي اخيالق
دانشگاهي و يا كميته ملي اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي خواهدبود.
تبصره  :4انتشار اطالعاتي كه از پيش و به روش صحيح در دسترس عموم قرارگرفتهاند ،نيازبه اخذ رضايت آگاهانه ندارد.
ماده  :3-19الزم است سردبير در مورد مقاالت چاپ شده ،اجازه انتقاد و چاپ نامههاي انتقادي را به خوانندگان مجله بدهد.
تبصره :سردبير بايد امكان چاپ مقاالتي كه با استفاده از روش صحيح به جواب منفي ميرسند را فراهم كند و نظر منفي نسبت
به چاپ اينگونه مقاالت نداشته باشد.
ماده  :3-20سردبير بايد نسبت به شكايتهاي واصله از روند اجرا يا ساير مراحل كار در دفتير مجليه پاسيخگو بيوده و امكيان
بررسي آن شكايت را فراهم كند.
ماده  :3-21سردبير بايد سياست هاي مشخصي جهت مديريت هرگونه تعارض منيافم مربيوط بيه خود،كارمنيدان ،نويسيندگان،
داوران و اعضاء هيات تحريريه داشته باشد.
تبصره :مجالت بايد در مورد چگونگي مديريت مقاالت ارسال شده از طرف خود سردبير ،كارمندان ،يا اعضياء هييات تحريرييه
مجله سياست شفافي اتخاذ نمايد .در هر حال نبايد در بيش از  20درصد مقاالت هر مجله ،سردبير و اعضاي هيات تحريرييه و
مسؤولين مجله نقش داشته باشند.
ماده  :3-22سياست هاي مجله شامل اهداف ،دورنما ،راهنماي نويسندگان ،روش داوري و چگونگي انجام آن ،انواع ميوارد غيير
اخالقي در حيطه نشر و چگونگي برخورد مجله با آنها ،بايد بهصورت شفاف در صفحات مربوطه جهت اطالع خوانندگان اعالم
شود.
ماده  :3-23سردبيران نشريات نميتوانند براي چاپ مقاله در نشريات خود ،از نويسنده مسؤول بخواهند تا براي باال بردن ميزان
ارجاعات مجله ،به ساير مقاالت شمارههاي قبلي مجله ارجاع دهد.
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ماده  :3-24نشريههاي علمي  -پژوهشي ،اعم از چاپي و الكترونيک ،بايد تنها آگهيهايي را براي انتشار بپذيرند كه به ارا يهي
اطالعات در مورد واقعه ،محصول يا خدمت مورد نظر بپردازند و از هرگونه فعاليت براي تحت تأثير قرار دادن مخاطب ،با ارا هي
مطالب غير علمي و نادرست ،خودداري كنند.
تبصره :تبليغات مربوط به موسسات و حرفهمندان پزشكي بايد داراي مجوز تبليغات از سازمان نظام پزشكي جمهيوري اسيالمي
ايران باشند.
ماده  :3-25مكان درج آگهي تبليغاتي نبايد در مجاورت سرمقاله يا مقاله اي علمي باشد كه به نوعي ارتباط آن مقاله بيا آگهيي
مورد نظر را به ذهن خواننده متبادر سازد.
ماده  :3-26آگهيهاي تبليغاتي بايد به گونهاي در نشريه درج شوند كه بهخوبي از مندرجات علمي قابل چاپ متمايز باشند.
ماده  :3-27سردبير بايد سياست شفافي در خصوص اخذ آگهي و چاپ ضميمههايي كه با حمايت ميالي هميراه هسيتند داشيته
باشد ،بهطوريكه مسا ل مالي از جمله قبول آگهيهاي تجاري تاثيري در تصميمگيري علمي در مورد چاپ مقاالت نداشته باشد.
ماده  :3-28ويژهنامهها شمارههايي از نشريهاند كه معموالً به انتشار مجموعه مقياالتي در رابطيه بيا موضيوعي مشيخص و ييا
مجموعهي مقاالت يک همايش بهنحوي كه در ارتباط با موضوعات اصلي مورد بحث در نشريه باشد ،اختصاص دارند .ويژهنامه
غالباً توسط منابم ديگري غير از ناشر مجله حمايت مالي ميشود .سردبير مجله مسؤوليت مطالب مندرج در ويژهنامهها را همانند
شمارههاي عادي نشريه به عهده دارد.
تبصره  :1سردبير مجله بايد اختيار ارسال هر دستنوشتهاي را براي انتشار در ويژهنامه ،به داوران مستقل و نيز حق عدم پيذيرش
آنها را ،همانند شمارههاي عادي مجله ،حفظ كند.
تبصره  :2حامي مالي ويژهنامه ،درصورت وجود ،بايد به طورشفاف در ويژهنامه مشخص شود.
تبصره  :3نشر آگهي در ويژهنامه بايد از سياستي مشابه آنچه در شمارههاي عادي مجله اعمال ميشود ،تبعيت كند.
تبصره  :4پذيرش هدايا يا كمکهاي حاميان مالي ويژهنامه براي شخص سردبير و اعضاي هيات تحريريه مجاز نيست.
تبصره  :5در ويژهنامهها بايد مانند شمارههاي عادي ،ساير مواد اين راهنما رعايت شود.
ماده  :3-29نگارش يک فصل يا بيشتر ،از كتابهايي كه در قالب درسنامه منتشر ميشوند ،مشمول تميامي ميواد ايين راهنميا
ميباشد .وظايف سردبير در اين حالت ،بهعهدهي نويسندهي مسؤول كتاب (نامي كه بر روي جلد مندرج است) ميباشد.
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