اصول اخالقی انتشار مقاله
 شخصی نویسنده (یا یکی از نویسندگان) مقاله محسوب میشود که سهم قابلتوجهی در ارائۀ ایدۀ پژوهشی یاطراحی مطالعه ،جمعآوری دادهها و تجزیه و تحلیل مقاله را داشته باشد.
 ترتیب نامها در بخش نویسندگان مقاله بر اساس میزان مشارکت هر یک از افراد و از طریق توافق جمعی آنانمشخص میشود .فردی که بیشترین سهم را در مطالعه و نگارش مقاله داشته است ،نویسندۀ اول خواهد بود.
 عدم توافق نویسندگان در مورد ترتیب نامشان در مقاله بعد از ارسال مقاله به مجله و دریافت آن ،تنها از طرقنویسنده مسئول قابل پیگیری است .تصمیم درین باره بر عهده سردبیر مجله است.
 حذف نام نویسنده(گان) بعد از ارسال مقاله به مجله ،تنها از طریق درخواست نویسنده مسئول قابلل پیگیلریاست .کسب رضایت تمام نویسندگان در این خصوص الزامی و تصمیم نهایی بر عهده سردبیر مجله است.
 نویسندۀ مسئول یکی از نویسندگان مقاله است که به دلیل جایگاه علمی و نقش خود در مطالعه (برای مثال،مجری اصلی طرح یا استاد راهنمای اول پایان نامه) از سوی سایر نویسندگان مسؤولیت مکاتبات و پاسخگویی به
ابهامات و ایرادات مطرح شده در مورد مقاله را بر عهده دارد .نویسندۀ مسئول وظیفۀ انتقلال نرلرات و مکاتبلات
مهم به سایر نویسندگان و تنریم روابط بین نویسندگان را بر عهده دارد.
 ذکر انتساب غیرواقعی (صوری) به مؤسسه ،مرکز یا دپارتمانی که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیتحرفهای فرد نویسنده ندارد ،نادرست است.
 نویسنده(گان) موظف به احتراز از رفتار غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشلی هسلتند .اگلر در هریلک از مراحللارسال ،داوری ،ویرایش ،یا چاپ مقاله در نشریه یلا پلا از آن ،وقلوک یکلی از ملوارد ذیلل محلرز گلردد ،رفتلار
غیراخالقی پژوهشی محسوب شده و نشریه حق برخورد قانونی با آن را خواهد داشت:


ساختن (جعل) دادهها یا نتایجی که مبتنی بر یک پژوهش واقعی نیستند



دستکاری دادههای حاصل از پژوهش و دخالت عمدی



سرقت معنوی یا ادبی



استفاده از اصل یا ترجمۀ متن منتشرشدۀ دیگران در مقاله بدون ذکر منبع.

 مقاله ارسالی نباید قبال در نشریهای به چاپ رسیده باشد و یا همزملان بله نشلریه دیگلری ارسلال شلود و درصورت پذیرش نشریه نباید در جای دیگری چاپ شود.
 تمام مقاالت دریافتی توسط دو داور که در زمینۀ تخصصی مربوط با مقاله تخصص دارند و بدون اطالک آنهلا ازنام نویسندگان داوری خواهد شد.
 سردبیر باید هرگونه تعارض در منافع را بررسی کند و با حساسیت موارد مطرح شده از سوی داوران را مطالعهو از بیطرفی داوری اطمینان حاصل کند.
 داوریها باید بیطرفانه انجام شوند .انتقاد از شخص نویسنده پذیرفته نیست .داوران باید نررات خود را شلفافو با ادله بیان کنند .هرگونه توهین به نویسنده(گان) از طرف دیگران تخلف محسوب میشود.
 داوران باید مطالب مربوطی را که در متن مقاله به آنها اشاره نشده ،بشناسلند .داوران همننلین بایلد هرگونلهشباهت و همپوشانی میان دستنوشته را با مقاالت از پیش چاپ شده در نرر گرفتله و در صلورت مشلاهده بله
سردبیر گزارش دهند.
 -اعضای هیئت تحریریه هرگز نباید در تصمیمگیری در مورد آثار خود شرکت داشته باشند.

