
 

 فرم تعهد نامه اخالقي به مجله سالمت وبهداشت

..........................................................................................................................بدين وسيله متعهد مي شويم كه در آماده سازي مقاله  

همه دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي  اردبيل) ارسال گرديده، هيچكدام از انواع سوء رفتارهاي پژوهشي كه در زير آمده انجام نشده است وكه جهت چاپ به مجله سالمت و بهداشت ( مجله 
در صورت اثبات انجام هر كدام از تخلفات زير مسئوليت و نويسندگان مقاله را خوانده و محتويات آنرا مورد تاييد قرار داده اند واين مقاله با رضايت همه نويسندگان به اين مجله ارسال شده است

 كامل عمل به عهده نويسندگان بوده وهيچ گونه مسئوليتي متوجه مجله نمي باشد ودفتر مجله حق دارد تخلف را اعالم ومقاله را حذف كند.

 )Fabricationداده سازي يا ساختن داده يا اطالعات (  )1
 )Falsificationآمده از يك پژوهش ( تحريف يا تغيير دادن نتايج به دست  )2
) استفاده از عين عبارات، افكار ديگران، ويا مطالب Plagiarismادبي، كار ديگران را به نام خود ارائه دادن ، بدون آنكه به اين موضوع اشاره شود كه ( –كپي برداري علمي   )3

 )  از مصاديق آن مي باشد.Cyberplagiarismالكترونيك  ديگران         ( كپي برداري مطالب الكترونيك) (
 وارد نمودن خسارت به اموال منقول وغير منقول دولتي يا بيت المال به طور عمدي در هنگام انجام پژوهش. )4
 معدوم  يا دستكاري نمودن تجهيزات ، مواد، داده ها، واطالعات پژوهشي . )5
 ده است.ارعاب يا آزار شخصي كه سوء رفتار  پژوهشي ديگران را گزارش نمو )6
 -Selfيا بخشي از مقاله منتشر شده خود در مجله ، اينترنت، روزنامه و موارد مشابه بدون اخذ مجوز ناشر اول يا رعايت ضوابط ناشر اول( دوباره تمامچاپ وانتشار  )7

plagiarism.( 
 كپي برداري موضوع پژوهش يا پروپوزال ديگران. )8
 آگاهانه براي شركت در پژوهش.اعمال هرگونه اجبار وتهديد در كسب رضايت  )9

 عدم جبران صدمه جسمي ، زيان مادي ومعنوي كه درپي انجام تحقيق برآزمودني  ها تحميل شده است. )10
 )Not including data on side effects in a clinicalعدم گزارش عوارض دارو در كارآزمايي هاي باليني( )11
 )Conducting research on humans without informed consentنه  .(انجام پژوهش بر روي انسان بدون اخذ رضايت آگاها )12
 Not disclosing aگذارد.( تعارض منافع: عدم اظهار موضوع هنگامي كه ارتباطات شخصي (حب وبغض) يا منافع مالي بر عملكرد يا قضاوت نويسنده ، داور يا سردبي تاثير )13

conflict of interest( 
 يك پژوهش خارج از مفاد قرارداد. لي مصوب استفاده از اعتبارات ما )14
 عدم انجام تعهداتي كه هنگام عقد  قرارداد توسط مجري طرح امضا مي گردد. )15
 ندادن حق الزحمه به كساني كه نامشان در بخش هزينه پرسنلي آمده است ، به رغم انجام وظايف پيش بيني شده واستحقاق آنها. )16
 ) Coercion authorshipفردي به عنوان مولف يا همكار در طرح هاي تحقيقاتي بدون آنكه حق وي باشد(وادار نمودن ديگران به افزودن نام  )17
 افزودن نام ديگران به منظور موجه  نشان دادن مقاله به اعتبار اسم آنان. )18
 )Not attributing other authorsمولف ذيحق بوده اند در ليست مولفان.(نياوردن نام اشخاصي كه به عنوان  )19
 ها در برابر خطرات احتمالي ناشي از تحقيق. عدم مرابت از انسان )20
 اعمال هر گونه تطميع واغوا در كسب  رضايت آگاهانه براي شركت در پژوهش. )21
 عدم رضايت حقوق مادي ومعنوي سازملن مربوطه در ارائه  گزارش يا اعالم نتيجه تحقيقات. )22
 ننمودن شرايط رازداري به طوري كه آزمودني ها دچار زيان مادي يا معنوي گردند.افشاي اطالعات مربوط به آزمودني ها وفراهم  )23
 .عدم اخذ رضايت كتبي از ولي قانوني گروههاي صغار ، عقب مانده ذهني ، مبتاليان به زوال عقل وبيماران روان پريش در تحقيق بر روي آنها )24
 )Paraphrasing(تغيير لفظي جمالت ديگران وبه نام خود ارائه دادن  )25
 )Templatingجهت تنظيم مقاله خود، به نحوي كه كپي برداري به حساب آيد.( -حتي نامرتبط -الگو برداري : استفاده از ساختار مقاله ديگران )26
 نداشتن تائيديه كميته اخالق  در موارد لزوم. )27
 عدم گزارش داده ها ي از دست رفته. )28
 )Lgnoring  outliers without declaring it گزارش نكردن حذف داده هاي پرت( )29
 )Publication of post hos analysis without declaring data dredgingحاصل از تحليل هاي بعدي بدون گزارش  شيوه حصول آن ( انتشار نتايج  )30
 جستجوي ناكامل وناكافي متون. )31
 سوء رفتار با حيوانات آزمايشگاهي. )32
 ).Admiration authorshipيا(  صورت بده بستاناضافه نمودن نام ديگران به عنوان مولف به  )33
اد وشاگردي يا مواردي مشابه)( اضافه نمودن نام ديگران به عنوان مولف به عنوان لطف يك جانبه يا افزودن پيشكشي ( هديه اي) نام ديگران ( مثال جهت بجا آوردن حق است )34

Gift authorship( 
 )Ghostwritingاستحقاق(امتناع از درج شخصي به عنوان مولف، علي رغم  )35
 )Authorship misorderingتقدم وتاخر اسامي نويسندگان در مقاله( عدم رعايت )36
 )Shotgunningارسال همزمان يك مقاله به چندين مجله داخلي يا خارجي ( )37
 ).Salami-slicingن توجيه علمي ( خود وبدو بخش بخش نمودن نتايج يك پژوهش وتدوين چند مقاله از يك پژوهش فقط به منظور افزودن تعداد مقاالت )38
 عدم كسب رضايت همه نويسندگان وافراد ذيحق در ارسال وچاپ مقاله )39
 عدم رعايت سهم مشاركت هر نويسنده در نوشتن ترتيب نويسندگان  )40

علوم پزشكي رعايت شده وترتيب نويسندگان به شكل زير كه در  پژوهشدر ضمن نويسندگان زير تعهد مي كنند  كه كليه اصول اخالق در پژوهش طبق راهنماي كشوري اخالق در انتشارات آثار 
  نام نويسنده:                                                         امضاء:                             تاريخ:                                      مقاله نيز آمده، مورد تاييد همه نويسندگان است.


