
1 
 

 تعالیباسمه 

 

  

 مجله علمی پژوهشی انجمن مهندسی صوتیّات ایران

 

  منشور اخالقی

 

و  پژوهشی -های علمیربوط به انجام فعالیتهای ممسئولیت ای است که برخی حدود اخالقی وین منشور تعهدنامها

سیم میچاپ آن شریات را تر شی آگاهانه یا کند تا از بروز تخلها در ن سندگان مقاالت فات پژوه سط نوی ناآگاهانه تو

 پیشگیری نماید.

مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات  «پژوهش خالقا موازین و منشور»این منشور برگرفته از 

پژوهشاای  -حوزن نشااریات علمی یات موجود درالمللی، و تجربو فناوری ایران، موازین انتشاااراتی پریرفته هاادن بین

 است.

  
 قدمهم .۱

تحریریه و سااردبیران نشااریات موست هسااتند تمام االااوژ اخال  پژوهشاای و نویسااندگان، داوران، اعیااای هیئت

ت داوری مقاال مسئولیت های مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باهند. ارساژ مقاله توسط نویسندگان،

صمیم سو ت یای هیئتگیری در مورد قبوژ یا رد مقاله تو ستن و تبعیت از این تحط اع سردبیر به منزله دان ریریه و 

ها، نشااریات هرگونه باهااد و در الااورت احراز عدم پایبندی  هر ی  از این افراد به این االااوژ و مساائولیتحقو  می

 دانند.اقدام قانونی را حق خود می

 

 ۱نویسندگان تعهدات و وظایف .۲

هدن  جله آمادنو به الورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد ممقاالت ارسالی باید در زمینه تخصصی مجله بودن  -

 هند.با

ها نویسندن/نویسندگان مقاله باهد. دقت در پژوهش، گزارش الحیح دادن 2الیلاالت ارائه هدن بایستی پژوهش امق -

 ست.سایر افراد، در مقاله الزامی ا و ذکر منابع  دربردارندۀ تحقیقات

 هستند.حت و دقت محتوای مقاالت خود نویسندن/نویسندگان مسئوژ ال -

 
 نیست. مجله توسط آن طالبم تأیید معنی هب مقاله چاپ .1 نکته
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 ی  مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشاای از آن نباید در هیم مجله« 3ارساااژ مجدد»نویسااندگان حق  -

 هد.با هدن یا در جریان داوری و چاپدیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ 

های مقاالت ها و یافتهپوهااان، چاپ دادننیسااتند. منرور از انتشااار هم «4پوهااانانتشااار هم»نویسااندگان مجاز به  -

 ست.ای به عنوان جدید ایر در مقالهپیشین خود با کمی تغی

دقیق و در  5دهیبا ارجاع ها رااند در الااورت نیاز به اسااتفادن از مطالب دیگران، آننویسااندن/نویسااندگان موست -

های الااورت نیاز پا از کسااب اجازن کتبی و الااریح، از منابع مورد نیاز اسااتفادن نمایند. هنگامی که عین نوهااته

، نریر گراهااتن آن داخل ها و عالئم نقل قوژ مسااتقیمگیرد، باید از روشپژوهشااگر دیگری مورد اسااتفادن قرار می

 د.، استفادن هو(»«)گیومه 

بایست نسبت به وجود نام و اطالعات تمام نویسندگان )پا از اخر تأیید از نامبردگان( می نویسندن مسئوژ مقاله -

 کند.هش و تهیه مقاله اطمینان حاالل و نبودن نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژو

 

 هود. خودداری «7واقعی مؤلت» حرف و «6افتخاری مؤلت» عبارت درج از .2 نکته

را مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگان خود مقاله موست است از اینکه همه نویسندگان مقاله، آننویسندن مسئوژ  -

 کند.اند، اطمینان حاالل وافق رسیدندر مقاله به ت

های مالی یا مکانی مقاله را جلب کردن و ارساااژ مقاله به منزله آن اساات که نویسااندگان رلااایت کلیه پشااتیبان -

 اند.ا مکانی مقاله را معرفی نمودنالی یهای متمامی پشتیبان

سندگان موست - سندن/نوی ستند نوی شریه را در به هنگام وجود هر گونه خطا و بی ه دقتی در مقاله خود، متولیان ن

 ند.ا بازپا گیرجریان آن قرار دادن، نسبت به االالح آن اقدام یا مقاله ر

سندگان ملزم به حفظ نمونه - سندن/ نوی چاپ ساژ پا از اله، تا ی عات خام مورد استفادن در تهیه مقها و اطالنوی

 هستند.ت احتمالی خوانندگان نشریه گویی به انتقادات و سؤاالآن در نشریه مربوط، جهت پاسخ

 

 ژوهشیپ و انتشاراتی غیراخالقی رفتار .۳

. اگر در هر ی  از هسااتند «8یپژوهشاا و انتشاااراتی غیراخالقی تاررف»از نویسااندگان موست به احتراز نویسااندن/  -

در نشاااریات یا پا از آن، وقوع یکی از موارد زیر محرز گردد، رفتار  لهسااااژ، داوری، ویرایش، یا چاپ مقامراحل ار

 را دارد.غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب هدن و نشریه حق برخورد قانونی با آن
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ایج های سااااختگی به عنوان نتها یا نتیجهو ارائه دادن عبارت اسااات از گزارش مطالب غیرواقعی :9هاداده جعل -

جایی نتایج مطالعات های هخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی ندادن است یا جابهیافته آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و

 ت.هایی از این تخلت اسختلت، نمونهم

هاساات یند پژوهشاای یا تغییر و حرف دادنآکاری مواد، ابزار و فرمعنای دسااتها بهتحریت دادن :۱0هاداده تحریف -

 هند.اب گردد تا نتایج پژوهش با نتایج واقعی تفاوت داهتهنحوی که سبب میبه

 یا و ادعا عبارات، ها،ایدن کلمات، از مالحرهبی یا دانسااته غیرعمدی، اسااتفادن به علمی ساارقت :۱۱علمی سرقت -

 د.هومی گفته ایدن سخنران یا اثر بالاح اثر، به مناسب استناد و تولیح و قدردانی بدون دیگران استنادات

کار گیرد و پا از منرور آن اساات که نویسااندن/نویسااندگان، فرد دیگری را برای انجام پژوهش به علمی: جارها -

 ند.کی آن را به نام خود به چاپ رساپایان پژوهش، با دخل و تصرف اند

موزهی یا پژوهشی آنویسندن/نویسندگان به مؤسسه، مرکز یا گرون منرور انتساب غیرواقعی  واقعی:غیر انتساب -

 ند.ای در االل پژوهش مربوطه نداهتهاست که نقش

  
 ۱۲نداورا وظایف .۴

 باهند: داهته بایست نکات زیر را در نررداوران در بررسی مقاالت، می

 ت.محتوایی مقاالود، ارتقاء کیفی و منرور بهببررسی کیفی، محتوایی و علمی مقاالت به -

ه با رسانی به سردبیر نشریه مبنی بر پریرفتن یا نپریرفتن داوری )به لحاظ مرتبط نبودن حوزن مولوعی مقالاطالع -

 ی.ور جایگزین در الورت پریرفتن داورتخصص داور( و معرفی دا

حاالال یا روابط وسایله آن های خا  بهلارورت در نپریرفتن مقاالتی که منافع اهاخا ، موساساات و هارکت -

 ست.شارکت داهته ان آن مچنین مقاالتی که در انجام، تجزیه و تحلیل یا نوهتهود و همهخصی در آن مشاهدن می

ستی بر - سلیقهداوری مقاالت بای هدن و از اعماژ نرر  ستدالژ کافی انجام  ستندات علمی و ا ساس م هخصی، ا ای، 

 د.دداری گردیرن در داوری مقاالت خوالنفی، نژادی، مرهبی و غ

 هی.ارزیابی دقیق مقاله و اعالم نقاط قوت و لعت مقاله به الورتی سازندن، الریح و آموز -

 ن.گراای و رعایت حقو  دیخال  حرفهمندی و پایبندی به اهناسی، عالقهپریری، پاسخگویی، وقتمسئولیت -

 هخصی.ازنویسی مقاله بر اساس سلیقه عدم االالح و ب -

هایی که در مقاله استفادن هدن دهی کامل مقاله به کلیه تحقیقات، مولوعات و نقل قوژاز ارجاعحصوژ اطمینان  -

 تبط.اع نشدن در تحقیقات چاپ هدن مرچنین یادآوری موارد ارجاست و هم

 ن.ئیات موجود در مقاالت برای دیگرااحتراز از بازگویی اطالعات و جز -
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های خود یا دیگران یا ها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه پژوهشاز دادنداور حق ندارد قبل از انتشاااار مقاله،  -

اتر اعتبارسازی نویسندگان استفادن کند. همچنین پا از انتشار مقاله، داور حق انتشار جزئیات را فربرای انتقاد یا بی

 د.چه توسط مجله چاپ هدن است، نداراز آن

ری از جمله همکاران هیئت علمی یا مجله، داوری ی  مقاله را به فرد دیگ جز با مجوز ساااردبیرداور حق ندارد به -

سی که در داوری مقاله کم  نمودن باید در گزارش سپارد. نام هر ک صیالت تکمیلی خود ب شجویان تح داوری به  دان

 د.بیر ذکر و در مدارک مجله ثبت گردسرد

سندگان در رابطه با مقا - ستقیم با نوی سندگان الت در حاژ داوری را ندارد. هرگونه تداور اجازن تماس م ماس با نوی

 فت.گرمقاالت فقط از طریق دفتر مجله انجام خواهد 

 یه.ردبیر نشرژ مستندات مربوطه به سو ارسا «ار غیراخالقی انتشاراتی و پژوهشیرفت»تالش برای ارائه گزارش  -

  

 ۱۳تحریریه هیئت اعضای و سردبیر وظایف .۵

 دهند؛ود قرار االلی خرا هدف سردبیر و اعیای هیئت تحریریه مجله باید حفظ نشریه و ارتقاء کیفیت آن -

المللی تحریریه باید در جهت معرفی هرچه بیشااتر نشااریه در جوامع دانشااگاهی و بینسااردبیر و اعیااای هیئت -

 دهند؛ی را در اولویت کار خود قرار المللهای دیگر و مجامع بینبکوهند و چاپ مقاالت از دانشگان

 ند؛خواهی و افراط هود دچار حا سهمتحریریه نباید در چاپ مقاالت خوسردبیر و اعیای هیئت -

سردب اعیای هیئت  یر واختیار و مسئولیت انتخاب داوران و قبوژ یا رد ی  مقاله پا از کسب نرر داوران بر عهدن 

 ست؛تحریریه مجله ا

یای - ستی از نرر حرفه سردبیر و اع الاحبهیئت تحریریه مجله بای شارات متعدد، و نرر، متخصص و دای  ارای انت

صاف و بیپریری، پاسخگویی، حقیقتچنین دارای روحیه مسئولیتهم ای و طرفی، پایبندی به اخال  حرفهجویی، ان

م آن مشارکت ه و بهبود مداومجلرعایت حقو  دیگران باهند و به الورت جدی و مسئوالنه در راستای نیل به اهداف 

 یند؛نما

رود که ی  بان  اطالعاتی از داوران مناسب برای مجله تهیه و به طور تحریریه انترار میاز سردبیر و اعیای هیئت -

 یند؛روز نمارا بهملکرد داوران آنمرتب بر اساس ع

سته با  - های ستی در انتخاب داوران  سرسردبیر و اعیای هیئت تحریریه بای آمدی، تجربه توجه به زمینه تخصصی، 

 ند؛ری، و التزام اخالقی اهتمام ورزعلمی و کا

های سااطحی و لااعیت جلوگیری، و با های عمیق و مسااتدژ اسااتقباژ، از داوریسااردبیر مجله باید از داوری -

 کند؛اساس یا تحقیرآمیز برخورد بی های مغرلانه،داوری

یای هیئت تحریریه مجل - سناد دسردبیر و اع هیو ا سبت به ثبت و آر سناد علمی اوری مقاالت به عنوانه باید ن و  ا

 دهند؛ر مقاله اقدام الزم را انجام محرمانه نگان داهتن اسامی داوران ه

رد  رش یاگیری نهایی در مورد پریموست به اعالم سااریع نتیجه تصاامیم سااردبیر و اعیااای هیئت تحریریه مجله -

 هستند؛مقاله به نویسندن مسئوژ 
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یای هیئت - اختیار  دن و از درتحریریه مجله باید کلیه اطالعات موجود در مقاالت را محرمانه تلقی نموسردبیر و اع

 یند؛زئیات آن با دیگران احتراز نمادیگران قراردادن و بحث دربارن ج

ا توجه به هرگونه ارتباط در روند داوری، ب 14منافعند از بروز تیااااد مجله موست تحریریهساااردبیر و اعیاااای هیئت -

شر مقاالت ارائ ست به طور بالقون بر پریرش و ن شگاهی و مالی که ممکن ا صی، تجاری، دان هدن تأثیر بگرارد، هخ ه 

 کنند؛جلوگیری 

ا به هر نحو دیگر سردبیر مجله موست است آثار متهم به عدوژ از اخال  انتشاراتی و پژوهشی که از سوی داوران ی -

 یند؛نمارا با دقت و جدیت بررسی نمودن و در الورت نیاز در این خصو  اقدام هود گزارش می

رفتار غیراخالقی »ها ود در آنای که مشخص هسردبیر مجله موست است نسبت به حرف سریع مقاالت چاپ هدن -

 ید؛اقدام نما ع نمایه نمایی مربوطهدگان و مراجرسانی هفاف به خواننرخ دادن است و اطالع« انتشاراتی و پژوهشی

رسانی هفاف نسبت به بررسی و چاپ سریع االالحیه و اطالع هستند تحریریه مجله موستسردبیر و اعیای هیئت -

 یند.ااهایی یافت هدن است، اقدام نمها خطای که در آنبه خوانندگان، برای مقاالت چاپ هدن

ن مجله در مورد و داورا ت نویسندگان، خوانندگانستمر نرراتحریریه مجله باید به طور مردبیر و اعیای هیئتس - 

 ند.هکلی و محتوایی مجله را جویا هوهای انتشاراتی و کیفیت بهبود سیاست
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