نظام نامه اخالق علمی

پژوهشگاه دانشهای بنيادی
1388

1

نظام نامه اخالق علمي

به نام خدا

مقدمه
امروزه "نظام نامه اخالق علمي" برای مجامع علمي ،همانند قوانين مدني ،يک نيااز اااااي باه راما ماي ومع ام ا
علمي حرفهای يک تشکل ماوطلبانه ،با منافع مشترک ،همراه با همکا ی متقابل ميباردع يک نظام نام منااب و همااز با
ام ه علميِ مو م نظر ،م واقع تضمين کنندة منافع اعضاء آن م قالب يک چا چوب اخالقي ميباردع
م موالً "نظام نامه علمي" بسته به نياز ام ه علميِ خاص تدوين ميروم و م واقع بياان کننادة ملمومااخ اخالقايِ قابال
ا رايي اات ،که تواط ام ه علميِ خاص ،مو م پذيرش قرا گرفته اات تاا بتواناد نامن تاامين مناافع افارام ،مو اب
تشکيل يک محيط آ ام برای پژوهش و تحقيق و قابت االم علمي م هت نيل به پيشرفت علمي رومع
يک "نظام نام اخالق علمي" نمن ت ريف فتا حرفهای و اخالقي بايد به طو مشخص تبيين کند که چه کا ی خاال
اخالق علمي و فتا غيرحرفهای به رما مي وم و م واقع ،مصداق "بمه" علمي چيساتع هامچناين مشاخص کناد کاه
مر ع تشخيص اينکه "آيا کا خال اخالقعلمي انجام گرفته يا نه" کجاات و نحوة بر اي آن چگونه اات و چنانکه فتا
غيرحرفه ای و غيراخالقي ثابت رد ،نوع مجازاخ و نحوة اِعمال آن چگونه باياد بارادع اثرگاذا ی و اهميات "نظاام ناماه"
بستگي به نمانت ا رای آن و نحوة اِعمال تنبيه و تشويق آن ما مع
قابل ذکر اات که نقض "نظام نامه اخالق علمي" گذرته از اينکه بيانکننده انجام کا غيرحرفه ای و غيراخالقي ااات،
مي تواند مو ب نقضِ قوانين مائي نيم گرمم که مستو ب اِعمال قانون از طر مرا ع ذی صالح قضائي نيم باردع

اصول اوليه رفتار حرفه ای و اخالق علمی
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هر محقق م يک مونوعِ علمي خاص ،يک رهروند ام علمي آن مونوع به حساب ميآيد و لذا هار محقاق ،مساوول
تامين آاايشِ ام علمي ميباردع يک ام علميِ توا ه يافته و منااب ،بر اااس اعتمام متقابل بين اعضااء ام اه و
فتا صامقان آنها بنا ميرومع ااتگوئي ،م اتکا ی و امانت ما ی ،رالومة ااااي "اخاالق علماي" ميباراد و هار گوناه
تساهل و تسامح و مصالحه م امو علمي ،غيرقابل قبول ااتع " فتا حرفهای" و اصرا بر انجام آن م ياک محايط علماي،
چه م انجام تحقيق و چه م اهنمائي و گما ش تحقيقاخ علمي ،نه تنها بيانکنندة رخصيت واالی محقق ميباراد بلکاه
بيانکنندة ميمان اعتبا آن ام ه علمي و همکا ان آن محيط نيم ااتع
عايت " فتا حرفهای و اخالق علمي" از طر محققينِ با اابقه بسيا مهم ميبارد چرا کاه ميتواناد باه عناوان ياک
فرهنگ ،به نسلهای آينده به م اتي انتقال يابدع
هر محقق به عنوان يک رهروند ام علمي ،موظف به عايت يکسری اصول اولي " فتاا حرفاه ای و اخاالق علماي"
اات که هيچ گونه تساهل و تسامح و مصالحه م آنها مجاز نميباردع اين اصول اوليه عبا تند از:

 .1نتايج تحقيقاتی و انتشار نتايج :
نتايج يک تحقيق بايد به رکلي ا ائه روم که امکان تجميه و تحليال و مارو مجادم آن ا بارای متخصصاين آن
رته به اامگي فراهم اازمع مامه های اوليه که بر اااس آن نتايج بدات آمده اات ،بايد برای هم متخصصين
رت مربوطه بهطو کامل و برای بازة زماني متنااب با آن رته ،قابل ماترس باردع
تبصره :1اين قاعده م زماني که مو ب به خطر افتامن حق مالکيت روم ااتثناء مي باردع
 1اين نظام نامه با الهام از نظام نامه اخالق علمي انجمن فيميک آمريکا تدوين رده ااتع
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 .2نويسندگان اثر علمی:
نويسندگان يک اثرعلمي (رامل مقاله ،موة علمي ،گما ش طرح پژوهشي و يا کتاب) رامل افرامی هستند کاه
اهم قابل مالحظه ای م ا ائه ايدة اوليه ،فهم مونوع ،انجام محااباخ ،طراحي ،هدايت ،ا راء و ياا ت بيار نتاايج
مطال ه مارتهاندع تمام افرامی که اهم قابل مالحظهای مارته بارند ،ميتوانند مدعي نويسندگي اثرعلمي راوندع
از همکا ی افرام ميگر (که همکا ی آنان م حدی نيست که حقي برای آنها به عنوان نويسنده ايجاب کناد) باياد
به طو منااب و متنااب با اهم آنها قد ماني رومع چنانچاه تحقياقِ انجاام راده توااط مناابع مااليِ خاصاي
پشتيباني ميروم ،نام آنها بايد م بخش قد ماني مشخص راومع نويساندگان باياد آم س مراکام تحقيقااتي کاه
تحقيقاخ م آنجا انجام رده اات ا به طو کامل م اثر علمي بيان کنندع
أ .مسووليت محتوای هر اثر علمي بر عهدة نويسندگان آن ميباردع هر نويسنده بسته به ااهمش م اثار
علمي ،مسوول قسمت يا تمام محتوياخ آن ميباردع نويسندگاني که مسووليت کل مطالب ا به عهاده
ما ند عبا تند از :نويسندهای که مسوول م اتي مامه های اصلي اثر علمي ااتع
ب .نويسندهای که تجميه تحليل اصلي ا انجام مامه ااتع
ج .نويسندهای که مسووليت نگا ش ا به عهده ما مع
م .نويسندهای که مس ووليت ا ائه گما شِ نتايجِ مهمِ مونوع م ام علميِ مربوطه رامل کنفرانسها و ععع
ا به عهده ما مع
ه .نويسندهای که نقش هبری ا به عهده ما مع
نويسندگان ميگر که اهم محدومتری م يک اثر علمي ما ند ،به طو مستقيم مسوول محتوياخ مربوط به ااهم
خوم هستند ،اما به صو خ محدوم مسوول بقيه محتوياخ انتشا علمي نيم مي بارندع
اگر چه لموماً هم نويسندگان يک اثر علمي ،م تمام بخشهای آن اهم مسااوی ندا ناد ولاي باياد از محتاوای
علمي بخشهای مختلفِ اثر -حتي بخش هايي که م آن اهمي ندارته اند -اطالع ماراته باراند و م صاو خ
لموم بتواند گما ش کلي از آنها بيان نمايندع
تمام نويسندگان ،اين حق ا ما ند که قبل از انتشا اثر علمي ،از محتوياخ آن مطلع بارند و بتوانند باه ااامگي
به تمامي مامه ها ماتراي مارته و از تمام مراحل انجام طرح نيم آگاهي کامل مارته بارندع هار نويسانده حاق
آن ا ما م که از همکا ميگرِ اثر ،اوال بپراد و همکا ان موظف به مامن واب مقياق و م صاو خ لاموم ،ا ائاه
اطالعاخ و مامه ها هستندع

 .3ارجاعات در انتشارات:
يکي از مباحث ااااي م ام علمي ،مامن ا اءِ م ات به نتايج و مات آو مهای ااير اعضااء ام اه علمايِ
مربوطه ميباردع لذا م هر اثر علمي ،بخشي به عنوان مرا ع بايد و وم مارته باردع هر محقق ،چنانچاه م اثار
علمي خوم از نتايج ،مامهها ،متن مکتوب و ميگر محتويااخ ياک تحقياق (انتشاا يافتاه اامي و غيار اامي)
ااتفامه کند ،موظف به مامن ا اء مقيق به آن ميباردع هر نويسنده ،مسوول بر اي و ستجو م مو م کا های
انجام ردة قبلي م مو م مطال ه مو م عالقه خوم مي بارد و چنانچه م ماو می ا ااء باه م ااتي مامه نشاده
بارد ،نويسنده موظف به تصحيح اريع آن ميباردع

 .4داوری:
ماو ی يکي از مولفه های مهم م فرآيند پيشرفت و تصحيحِ تحقيقاخ علمي مي بارد ،البته قابل ذکر ااات کاه
ماو ی وقتي موثر واقع ميروم که اعضای ام علمي به طو منصفانه و با عايت امانت و رووناخ ماو ی به آن
بپرمازندع
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علمي به حساب مي آياد و

اگرچه ماو ی امری اات مروا  ،مقيق و وقت گير ولي بخشي از وظائف اعضاء ام
اعضاء موظف به همکا ی م اين زمينه مي بارندع
امتياز مطالب و ايدهها که به وااطه ماو ی حاصل مي روند بايد بهطو محرماناه م نظار گرفتاه راوم و از آنهاا
برای قابت ،اوء ااتفامه نشومع

 .5تضاد در منافع افراد:
و وم عالق مشترک م يک مونوع علمي ،امری اات عامی و به تبع آن محققاينِ مختلاف منااف ي نيام م آن
ما ندع گاهي اين مونوع منجر به م گيری و تضام بين افرام م بهره و ی بيشتر (به علت منافع رخصاي) از ياک
مونوع پژوهشي مي روم ،لذا محققيني که م مونوعي منافع مشترک ما ند بايد ايان موناوع ا آراکا ا بياان
کنند و از هر گونه پنهان کا ی ا تناب و زند تا اه برای اازش منصفانه مهياء رومع

 .6رفتار با دانشجويان و محققين زير دست:
بايد با مانشجويان و محققين زير مات به احترام برخو م راوم و حاق راهروندی ايشاان م ام ا علماي باه
اميت رناخته رومع اااتيد اهنما ،ارپراتان طرح و يا محققين پيشکسوخ ،موظف به تهي امکاناخ تحقيقاتي
م امر پژوهش و آموزش مانشجويان و زير ماتانِ تحقيقاتي خوم ميبارند ،تاا باا مهيااء کارمن محايط ااالم و
پشتيباني های الزم ،مو ب پيشرفت مانشجويان و محققين زيار ماات خاوم راوند و بادين واايله اه ا بارای
ايدن ايشان به يک مرتب علمي باالتر فراهم اازندع
اهم کا های انجام رده تواط مانشجويان و محققين زيرمات ،بايد به اميت رناخته روم و م انتشا کتباي
و يا گما ش رفاهي مانند کنفرانسها از ايشان قد ماني روم و چنانکه اهم قابل مالحظه ای م ايدة اوليه ،فهام
مونوع ،انجام محااباخ ،طراحي ،ا راء و يا ت بير نتايجِ مطال ه مارته بارند ،بايد به عنوان يکاي از نويساندگان
اثر علمي ،مطابق با بند  2م نظر گرفته روندع
از طر ميگر اااتيد اهنما ،ارپراتان طرح و يا محققين پيشکسوخ نميتوانند به وااط امت خوم به عناوان
نويسنده م نظر گرفته روند ،مگر اينکه اهم قابل مالحظهای م ا ائ ايدة اوليه ،فهم مونوع ،انجاام محاااباخ،
طراحي ،هدايت ،ا راء و يا ت بير نتايج مطال ه مارته بارندع
مسووليت فتا صحيح حرفه ای و عايت اخالق علمي مانشجويان و محققين زيار ماات (راامل محققاين پساا
مکترا ،مهمان و ععع) به طو کامل بر عهدة اااتيد اهنما ،ارپراتان طرح و ياا محققاين پيشکساوخ ميباراد و
اااتيد اهنما ،ارپراتان طرح و يا محققين پيشکسوخ موظف به آموزش مانشجويان و محققين زيار ماات ،م
مو م فتا حرفهای و عواقب تخطي از آن هستندع

 .7رفتار مدنی:
محققين به عنوان يکي از رهروندان ام علمي ،موظف به عايت قوانينِ پذيرفته رده از طار ام ا علماي
ميبارند و بايد به ااختا های مدني آن رامل راو اها ،الساله مراتاب پيشکساوتيِ علماي و ماديريتي احتارام
بگذا ند و از هر گونه فتا ااختا رکنانه ا تناب و زند.
هم چنين ام علمي و تمامي اعضاءِ آن موظف هستند که ماتآو مهای ميگر اعضاء ا به اميت بشناااند و
عملکرم علمي ،ا رائي و مديريتي آنها ا به طو مناابي مو م قد ماني قرا مهندع
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سياستهای حاکم بر رفتار غير حرفه ای و غير اخالقی
انجام فتا غير حرفه ای و غير اخالقي م ام علمي مو ب از بين فتن حس اعتماام و همکاا ی -کاه از نارو ياخ
يک ام ه علمي اات -ميروم و م م از مدخ ،ام علمي ا از مسير اصلي خوم منحر ميکند ،لذا نرو ی اات کاه
ت ريف ام ي از " فتا غير حرفه ای و غير اخالقي" و نحوة برخو م با آن مارته باريمع

 .1رفتار غيرحرفه ای و غير اخالقی
اگر م هر يک از مراحل پيشنهام ،ا راء و گما ش يک اثر علمي يکي از موا م
صو خ بگيرم ،فتا غيرحرفهای و غير اخالقي صو خ گرفته ااتع
م اينجا منظو از ل ،حيله ،انتحال و يا مزمی عبا خ اات از:
أ.

ال ،حيلاه ،انتحاال و ياا مزمی

جعل :ااختن مامه های غير واق ي و يا مامن گما ش غير واق ي يا ثبت غير واق ي از آنچاه وی نادامه
ااتع

ب .حيله :مات برمن م مامهها ،حذ  ،ت ديل و يا انافه کرمن به مامهها به نحاوی کاه آنچاه ا ائاه ماي
روم کا ی نو بنمايد و يا نظريهای خاص با اينکا م ات لوه کندع حيله مايتواناد مااتکا ی کارمن
عمدی م ماتگاهها و وند تحقيق و آزمايش بارد ،به نحوی که نظريه ای خاص م ات يا غلط لاوه
کندع
ج .انتحال :اثر علمي ميگران ا به خوم نسبت مامنع همچنين ااتفامه از مامه ها يا نتايج پژوهشي مستند
رده ميگران بدون ا ازه و بدون ارا ه مقيق به ماخذ آنع
د .دزدی :ااتفامه از نرم افما  ،برنامه ،ابما آزمايشگاهي بدون ا ازه و انجام پژوهش با آنع
تذکر :1هر گونه تخطي م مامن ا اء صحيح ،قد ماني نامناااب ،اااختا راکني م

ام ا علماي،

فتا غيرحرفهای و غيراخالقي محسوب ميرومع
تذکر:2حذ نام يک يا چند نفر که اهمي موثر م يک اثر علمي مارته باراند و ياا افامومن ااام ياا
ااامي افرامی که اهمي موثر م آن ندارته اند م فهرات نويسندگان ،مصاداق فتاا غيرحرفاهای و
غيراخالقي ااتع
تذکر:3بايد تو ه مارت که ارتباه غير عمدی ،مونوع ا تناب ناپذيری م علم ميبارد و لذا نبايد باه
عنوان عمل غيرحرفهای و غيراخالقي تلقي روم ،به ررط اينکه به محض اطالع از آن ،ارتباهاخ فو ا"
و به ط و منااب تصحيح گرمند و م صو خ لموم ،از آن م مقابل ام علمي برائت سته رومع

 .2نحوه برخورد با رفتار غير حرفه ای و غير اخالقی
 .1.2ررايط احراز فتا غيرحرفه ای و غيراخالقي رامل موا م زير ميبارد:
أ .مشاهدة انحرا قابل مالحظهای از "نظام نامه اخالق علمي" ،پذيرفته رادة م ام اه
علميع
ب .فتا غيرحرفهای و غيراخالقي که به طو آگاهانه و از وی عمد انجام رده باردع
ج .اتهام فتا غيرحرفهای و غيراخالقي بايد با امل مستند ثابت رومع
 .2.2مر ع ايدگي به اتهام"،کميته اخالقياخ پژوهشگاه" اات که متشکل از افرام زير ميباردع
أ .ئيس پژوهشگاه ( ئيس کميته)ع
ب .م اون پژوهشي پژوهشگاه (مبيرکميته)ع
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ج .اه الي چها تن از محققين خوشنام با مرتبه ااتامیع
 .3.2مراحل برخو م با فتا غيرحرفهای و غيراخالقي به قرا زير ميبارد:
أ .م يافت مکتوب اتهام همراه با مستنداخ از اوی پژوهشکدهها ،پژوهشگاه و يا ياک ياا
چند رخصيت علمي به وايل مبيرکميتهع
تذکر :1مبير کميته موظف به اعالم ايد اتهام به صو خ کتبي ااتع
تذکر :2چنانکه اتهام بر عليه مبير کميته بارد ،مکاتباخ مستقيما با ئايس پژوهشاگاه
خواهد بوم و مبير کميته حق ررکت م لس مربوطه ا ندا مع
ب .کميت اخالقياخ موظف اات ظر حداکثر يک مااه از تاا ي م يافات کتبايِ اتهاام،
تشکيل لسه مهد و م مو م وا م بومن يا نبومن اتهام ،بر ايهای الزم ا انجام مهدع
تذکر :1م صو خ لموم کميته اخالقياخ مي تواند از افرام متخصص م زمين مربوطه،
به عنوان ماو معوخ به همکا ی نمايدع
ج .چنانکه اتهام ،وا م تشخيص مامه راوم کميتا اخالقيااخ موظاف باه ا ائاه پيشانهام
تنبيهي ،متنااب با فتا غيرحرفهای و غير اخالقي بومه و بايد زمين منااب ا بارای
اعمال تصميماخ تنبيهي آمامه اازم و چنانکه اتهام وا م نبارد ،کميته موظف به اعامة
حيثيت از رخص متشاکي ااتع
تذکر :1کليه تصميماخ بايد به صو خ مکتوب ا ائه رومع
تذکر :2نوع تنبيهاخ اعمالي طي مااتو ال مل داگاناهای توااط کميتاه اخالقيااخ
تنظيم خواهد ردع
کليه موا م اين نظام نامه قابل اِعمال به تمامي محققين رامل ااتامان ،مانشجويان ،محققين پسا مکترا و مهمانان ميباردع
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