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 علیکم سالم

اخوق  در   يتوه ملو  يمصووبه ک   "هاي علوم پزشکي کشور درخصوو   احتراما با توجه به ابهامات مطرح شده از طرف دانشگاه

و نيوز سواير    " رانيو ا ياسوقم  يهاي علوم پزشوکي در ج هوور   اخق  در پژوهش يت استانداردهايپژوهش در جهت ارتقاء رعا

 رساند؛ مصوبات، به استحضار مي

 صدور مصوبه و کد اختصاصي اخوق    4931سال  ي، از ابتدامتبوعوزارت  يقات و فناوريتحق تمه معاونطبق بخشنا

، ي شوده اعتباربخشاخق   يهاک يتهتوسط ها نامها و پايانهطرح کليه يبرا ،ي عل يپس از اخذ تاييديهدر پژوهش 

، ارتباط با صنعت، HSRه انواع طرح ها از ج له اين الزام شامل ه . استشده يبا توجه به چارچوب ابقغ شده، الزام

 . طرح هاي دانشجويي و ک يته تحقيقات دانشجويي مي باشد

  ک يته هاي اخق  در پژوهش تنها مي توانند پروپوزال هايي را بررسي کنند که قبق به تاييد يک ک يته عل ي مانند

شوراي پژوهشي دانشکده يا دانشوگاه و ماننود  ن     شوراي پژوهشي گروه، مرکز تحقيقاتي، شوراي تحصيقت تک يلي،

اين الزام در مورد پروپوزال هايي که  از خارج از محيط دانشگاه درخواست کسب کد اخق  موي کننود    . رسيده باشند

 .نيز صاد  است
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  يود  ز موظف شدند تا جهت تاييسردبيران مجقت کشور و به خصو  مجقت انگليسي زبان ن 4931از خردادماه سال

ي اخوق  در پوژوهش را بور اسوام فرموت جديود از       و چاپ مقاالت ارسال شوده، مصووبه و کود اختصاصوي ک يتوه     

، باشوند يکوه فاقود تاييديوه ک يتوه اخوق  مو       ييهوا مقاالت منتج از پوژوهش  از انتشارنويسندگان دريافت ن ايند و 

، ير نظام منود ير، کامنتري، مرور نظام مند و غالزم به ذکر است که مقاالت نظري مانند نامه به سردب .خودداري کنند

هوا و مراکوز   هوا، دانشوکده  از دانشگاه ياريدر حال حاضر بسالزم به ذکر است  .از ش ول اين موضوع مستثني هستند

توه اخوق  در پوژوهش    يک  يدارا ي و دانشگاه  زاد اسوقمي قات و فناوريوابسته به وزارت علوم، تحق يپژوهش يعل 

اخوق  در پوژوهش    يته، مصوبه و کد اختصاصيد شده در ک ييتا يهانامهانيها و پاپروپوزال طرح يبرا معتبر بوده و

ه يو و انتشوار کل  يانجوام داور  ير مجقت براياخق  در پژوهش توسط سردب صيافت کد اختصايلذا در. کننديصادر م

 .باشديم ين، به جز موارد ذکر شده، ضروريهردو وزارت  يافتيدر يهادستنوشته

 

      هيچ کد اخققي خارج از سامانه ک يته ملي اخق  در پژوهش معتبر نيست و ک يتوه هواي اخوق  در پوژوهش الزم

سوردبيران  . است اکيداً از صدور هر گونه نامه تاييديه اخق  در پژوهش خوارج از سوامانه موذکور  خوودداري  کننود     

ل کنند که در سامانه ک يته ملي اخق  در پژوهش ن ايه شده محترم مجقت نيز الزم است فقط تاييديه هايي را قبو

 .باشند

 ناشرا ن معتبر شوامل  . از ناشران معتبر ناشراني هستند که هويت  نها مشخص و سابقه  نها شناخته شده است منظور

 BMC, Nature-springer   BMJ, PLOS ,Wiley از قبيول  طيفي از  ناشران بين ال للي کامق شوناخته شوده   

,Elsevier ...   و دانشگاه هاي معتبر مانندCambridge        يا دانشگاه هاي علوم پزشکي داخلي و يوا انج ون هواي

ن ايوه شوده در پايگواه هواي اسوتنادي       که مجقت معتبور  عل ي شناخته شده و رس ي داخلي و بين ال للي هستند 

 . هسوتند   (Impact Factor)ضريب توايير  اراي  اغلب مجقت معتبر د. معتبر داخلي و بين ال للي منتشر مي کنند

-وزارت بهداشت، صورفا جهوت اطوقع   ( Predatory Journals)ليالزم به ذکر است که سامانه مجقت نامعتبر و جع

فهرسوت اراهوه شوده در سوامانه، ت وامي      "اندازي شده و ه انطور که در اين سامانه نيز تاکيد شوده اسوت،   رساني راه

 .گيرد و عدم وجود مجله در فهرست مذکور، الزاما دليل بر معتبر بودن  ن نيسوت ود را در بر ن يمجقت نامعتبر موج

  ".اما وجود مجله در اين فهرست نشان دهنده نامعتبر بودن  ن خواهد بود

   موي  مسووليت اط ينان از معتبر بودن نشريه  عل ي اصوالً و قطعاً  بر عهده محققين نويسنده مقاالت است و انتظوار

ک يتوه ملوي اخوق  در پوژوهش وزارت     . رود که هر عضو هيات عل ي نشريات معتبر حووزه کواري خوود را بشناسود    

بهداشت، درمان و  موزش پزشکي شناخت مجقت معتبر هر حيطه را حداقل توانايي مورد انتظار اعضاي هيات عل ي 

ي کواري خوود را شوناخته و از    قت معتبر حيطوه ي پژوهشگر و نويسنده مقاله است که ناشران و مجوظيفه .مي داند

-زيورا علوي  . اي نزديک نامعتبر تلقي شوند، پرهيز کندچاپ مقاله در مجقت کم ارزش که گاها م کن است در  ينده

دار شودن حيثيوت عل وي پژوهشوگر،     شود، اما عقوه بور خدشوه  رغم اينکه اين موضوع تخلف پژوهشي محسوب ن ي

 . نويسندگان مقاله خواهد بود/ و عواقب ناشي از  ن نيز ت اما به عهده نويسندهمسؤوليت انتشار مقاله 
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 ت الزاموات و  يو د و بوا رعا يبنوا بوه صوقحد   اسوت کوه    يازيو امتبووده و  ارات دانشوگاه  يو از اخت يق نقديپرداخت تشو

 .گوردد ياعطا م مقاالت منتشر شدهسندگان يها به نودانشگاه يبرخن خصو ، از طرف يموجود در ا يهادستورالع ل

ه يتوصو لوذا  . اسوت را متوجه حوزه پژوهش کشور کورده  يايجدعوارض گاه است که  ياستيستشويق نقدي مقاالت 

ت يو فيصرفا به مقاالت بوا ک  يقيتشوها، پرداخت به دانشگاه يست پزشکيز يهادر پژوهشاخق   يمل يتهيد ک ياک

 .انددهيبه چاپ رس يال للنيو ب يمعتبر ملن ياست که توسط ناشر يباال و منتشر شده در مجقت

  درخصو  تخلفات پژوهشي، درصورتيکه تخلف پژوهشي توسط ک يته اخق  محرز شود، بدون توجه به زمان رخداد

ها و قوانين مصوب انجوام شوود و   تخلف، بايد توسط مراجع ذيربط با متخلفين برخورد جدي در محدوده دستورالع ل

يا ارتقاي رتبه پيرو تخلف محرزشده، صورت گرفته باشد، اين ترفيوع و ارتقواء منتفوي و بوازپس     چنانچه ترفيع پايه و 

هاي اجوراي  ي هزينهکنندهگرفته خواهد شد و با توجه به هدررفت منابع پژوهشي، فرد متخلف در مقابل مرکز تامين

 .پژوهش نيز مسؤول خواهد بود

 اخوق   يتوه ملو  يبر اسام مصوبه ک و د نر انواع پژوهش نداريبا سا يچ تفاوتيه ت،ياز نظر ماه ييدانشجو يهاطرح، 

اخق  در پوژوهش   يها در سامانه ملر طرحيز مانند سايها ننگونه طرحيلذا ا. باشديماستاد راهن ا  طرح، ياصل يمجر

در موورد   .گوردد يطورح درج مو   ينام استاد راهن ا به عنوان مجور شوند و يته اخق  يبت ميجهت صدور مصوبه ک 

، نياز به اقدام خاصي وجوود نودارد، اموا    مذکور هاي دانشجويي پيش از ابقغ مصوبهقراردادهاي منعقد شده براي طرح

هزينه پژوهشي، حت ا بايد با استاد راهن ا که وظيفه نظوارت بور   قراردادهاي جديد حتي درصورت عدم دريافت ک ک

چه امکان امضاي قرارداد توسط استاد راهن ا و دانشجو به صوورت  حسن اجراي طرح را به عهده دارد، بسته شود، اگر

نکته قابل توجه اين است که هدف از اجراي تحقيقات دانشجويي، يادگيري روش تحقيوق و   . ه زمان نيز وجود دارد

بوه   باشد که ضروري است حت ا زير نظر يک محقق خبوره نحوه درست اجراي پژوهش از اراهه ايده تا انتشار مقاله مي

 .عنوان استاد راهن ا انجام شود

   شود کوه بررسوي و تاييود عل وي اوليوه      اي يبت شده محسوب مينامههاي دانشگاهي، پاياننامهيبت پاياندرخصو

پروپوزال انجام  و مصوبه و به تبع  ن کد اختصاصي اخوق  در پوژوهش از طريوق سوامانه ملوي اخوق  در پوژوهش        

(ethics.research.ac.ir )بنا براين شرکت در امتحاناتي که بر  .در اين سامانه ن ايه شده باشدمذکور ر و مصوبه صاد

اسام مقررات  موزشي شرط شرکت در  نها يبت پروپوزال پايان نامه است، مانند امتحوان پويش کوارورزي، امتحوان     

و ن ايوه شودن مصووبه     ارتقاء ساالنه دستياري ، امتحان جامع دوره هاي دکتراي تخصصي منوط به اخذ کود اخوق   

روشن است که صِرف يبت پروزال در سامانه مديريت پوژوهش دانشوگاه هوا يبوت     . اخق  در سامانه ک يته ملي است

 .محسوب ن ي شود

  راهن اي اخق  در انتشار  يار پژوهشي، الزم است نويسنده وابستگي سوازماني خوود را   4-6ماده 4با استناد به تبصره

کند حتي اگر در فاصله زماني انجام پژوهش يوا  ان ارسال دستنوشته در  ن فعاليت دارد، اعقماي که در زمبه موسسه

که نويسنده به مؤسسه محل انجام پژوهش در صورتي. باشدارسال دستنوشته، وابستگي سازماني پژوهشگر تغييرکرده

 . هر دو وابستگي نويسنده ذکور شوود   تعهدي مبني بر استفاده از وابستگي زمان انجام پژوهش داشته باشد، الزم است

لذا الزام افراد به درج وابستگي غير واقعي جهت افزايش صوري انتشارات مؤسسه يا دانشگاه خا  از نظر اخققي غير 
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در مورد افرادي که هيچگونه رابطه استخدامي با دانشگاه ندارنود و يوا   . گرددقابل قبول و تخلف پژوهشي محسوب مي

هش در  ن دانشگاه يا مرکز پژوهشي انجام نشده باشد، نياز به ذکر وابستگي بوه دانشوگاه نيسوت و    مراحل اجراي پژو

گفتني است که دانشجويان فارغ التحصيل و يوا پژوهشوگران،    . شودنامشان به عنوان پژوهشگر  زاد در مقاله ذکر مي

شگاه يا مرکز تحقيقات قبلوي خوود و   درصورت عدم وابستگي به سازمان جديد و درصورت اجراي پژوهش در فيلد دان

قرارداد کاري، مقواالت   توانند در صورت داشتن ، مي(ک يته اخق  در پژوهش/ شوراي عل ي)با نظارت افراد ذيصقح 

منظوور از قورارداد کواري، اسوتخدام قوراردادي،      . منتج از پژوهش مذکور را با ذکر وابستگي به  ن مرکز منتشر کنند

 .ر دانشگاه يا مرکز نيست بلکه شامل هر نوع قرارداد کاري مکتوب مي باشدپي اني  يا رس ي  د

 هوا نيوز بوا اسوتناد بوه      هاي مشوتر  پژوهشوي در دو دانشوگاه مختلوف و انتشوار نتوايج  ن      درخصو  انجام فعاليت

/ دهدانشوک / هاي چند مرکزي، اجراي پژوهش در محيط دانشوگاه و يوا مراکوز وابسوته بوه دانشوگاه      دستورالع ل طرح

در صورتي کوه چنوين     .باشدمي ک يته اخق  در پژوهش داشگاه مقصدصرفا منوط به دريافت مجوز از ... سازمان و 

را  پزوهش هايي يک بار کد اخق  دريافت کرده باشند، دانشگاه مقصد مخير است که مصووبه ک يتوه اخوق  ديگور     

    .وپوزال ن ايدبپذيرد و يا مجدداً اقدام به بررسي اخققي و يا عل ي پر

 

 

 

 

 

 


