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هایرسیدگیبهتخلفاتپژوهشیکاربرگ

 هایاخالقدرپژوهش()ویژهکارگروه
 

و به منظور ايجاد وحدت رويهه در انجهاا امهور « دستورالعمل رسيدگی به تخلفات پژوهشی»های زير در راستای اجرای  کاربرگ

کهارگروه وزارتهی »شاين ذکر است کهه تخلفهات پژوهشهی  ده  در های تخلفات پژوهشی، تدوين گرديده است.  بررسی پرونده

)با شهماره  سربرگ رسمیدر  بايد ااين کاربرگ ه قابل بررسی است.« سسهکارگروه اخالق در پژوهش مو»و « اخالق در پژوهش

  د. و تاريخ( ارسال شون

 

دریافت گزارش تخلف پژوهشی  -1کاربرگ شماره 

 دهنده / مدعی )شاکی(:   مشخصات گزارش -الف

 تاريخ دريا ت شکايت:

 نحوه دريا ت گزارش به دبيرخانه کارگروه:

 ناا و ناا خانوادگی گزارش دهنده:

 واحد محل خدمت:

 گزارش دهنده:شماره تماس و ايميل 

 مشخصات مدعی علیه )شخص مورد شکایت(: -ب

 تاريخ دريا ت گزارش:

 نحوه وصول گزارش به دبيرخانه کارگروه:

 ناا و ناا خانوادگی:

 واحد محل خدمت:

 شماره تماس و ايميل:

 شرح گزارش، دالیل و استناد با ذکر جزئیات: -ج

 

 

 

 

 

 دستور دبیر کارگروه اخالق:

 
 

 

 

 و ناا خانوادگی و امضاء دبير:                                      تاريخ: ناا
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 تشکیل پرونده شکایت -2کاربرگ شماره 

 نوع تخلف رديف
 پاسخ

 خير بلی

 پژوهش   مراحل انجام مصادیق تخلفات پیش از شروع  1

1- 1 
جملهه طهرح، طهرح تحديدهاتی، پهژوهش، م،العهه، نامه پژوهش )با هر عنوان از  عدا ثبت طرح

 ها( در موسسه مربوطه  نامه و مانند آن پايان

  

   در پژوهش شناسه اخالق و کارگروه/ کميته اخالق  هيديعدا اخذ تائ 1 -2

    « بالينی ايران مرکز ثبت کارآزمايی»بالينی در سامانه   عدا ثبت کارآزمايی 1 -3

4- 1 
هايی که طبق مدررات نيازمنهد اخهذ مجهوز از  سازمان غذا و دارو برای طرحعدا اخذ مجوزهای 

 ارزيابی بالينی وسايل پزشکی(اين سازمان هستند )مانند م،العات بالينی مرتب  با داروها و 

  

   های پژوهشی سايرين بدون رعايت حدوق مالکيت  کری استفاده از ايده 1 -5

6- 1 
اخالقهی در انتخهاح حهامی مهالی يها انعدهاد راهنماههای عدا رعايت مدهررات، وهواب  اداری و 

 های مربوطه قرارداد

  

   نامه پژوهش  عدا رعايت موازين اخالق نشر در تهيه طرح 1 -7

   کنندگان پژوهش  حمايتاسامی عدا آشکارسازی  1 -8

9- 1 
نفعهان ازجملهه پژوهشه ر  ذیهرگونه تعارض منا ع توس  بيان وجود عدا شفاف سازی يا عدا 

 و اعضای کارگروه/کميته اخالق همکاران پژوهشاصلی، 

  

10- 1 
پهيش از های  اخالق در پهژوهش )درخواسهت  های کارگروه/کميته گويی به درخواست عدا پاسخ

 (شروع پژوهش

  

   ساير )توويح دهيد(: .................. 1 -11

    تخلفات حین انجام پژوهشمصادیق  2

1- 2 
يها عهدا اطمينهان از در  و مبتنی بر ارائه صحيح اطالعات پژوهش و عدا اخذ روايت آگاهانه 

 در پژوهش کنندگان صحيح اهداف و روش اجرای پژوهش توس  شرکت

  

2- 2 
در کنندگان  کاری مانند عدا گزارش عوارض جانبی، مخاطرات و آسيب به شرکت هرگونه پنهان

  پژوهشحين اجرای 

  

   در پژوهش کنندگان هرگونه ندض محرمان ی اطالعات و ا شای اطالعات مربوط به شرکت 2 -3

4- 2 

نامه و عدا کسب موا دت مجهدد از کارگروه/کميتهه اخهالق در  به مندرجات طرح پايبندیعدا 

، پهژوهشنامه، مانند تغيير مجری اصلی يا همکاران، اهداف  صورت انجاا هر گونه تغيير در طرح

های مهالی، حاميهان مهالی و بهروز مقهاديدی از  ، روش اجرا، ميزان حمايتشناسی پژوهش روش

 تعارض يا اشترا  منا ع

  

   انجاا کارآزمايی بالينی )مداخله بر روی بيماران( بدون هماهن ی با پزشک معالج 2 -5

   های بيمه کنندگان در پژوهش و شرکت های مالی به شرکت هزينهتحميل  2 -6

   ندض يا تخلف از مفاد راهنماهای عمومی و اختقاصی اخالق در پژوهش )مقوحِ وزارت( 2 -7

8- 2 

ههای  سهااری  عاليت ها و موسسهات، بهه نحهوی کهه برون دريا ت خدمات غيرمتعارف از شرکت

الزحمه و مانند آن؛ بر اساس  مذکور به شخص ثالثِ خارج از گروه پژوهش در ازای پرداخت حق

 عرف علمی متخققان آن رشته علمی، غيرموجه باشد.
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   (پژوهشهای حين انجاا  اخالق )درخواست  های کارگروه/کميته گويی به درخواست عدا پاسخ 2 -9

   ساير )توويح دهيد(: ..................  2 -10

 مصادیق تخلفات پس از پایان پژوهش   3

1- 3 
ها شامل ساخت، ثبت و انتشار داده ها يا نتايج يک پژوهش به صهورتی کهه تمهاا يها  جعل داده

 ست.ها يا نتايج مذکور اصال وجود نداشته ا بخشی از داده

  

2- 3 

تقهاوير، نمودارهها، هها،  شامل تغيير يا حذف بخشهی از دادهها  کاری داده و دستها  تحريف داده

ههای  و يا تهه پهژوهش، روش اجرا، تجهيهزات و مهواد مهورد اسهتفاده در پژوهشروش جداول، 

پهژوهش نامه، واقعيات اجرا و يا تهه ههای واقعهی  به صورتی که با مندرجات طرح ؛پژوهش است

 .من،بق نباشد

  

3- 3 
 هردی دي هر،  نامه نوشته، مداله و يا طرح سرقت ادبی شامل کای کردن کامل يا بخشی از دست

  .بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب يا مالک معنوی آن است

  

4- 3 

حهق »نويسنده کهه شهامل حهذف نهاا  هرد يها ا هراد حهائز شهراي  کاری اسامی  و دستجعل 

حهق اوا ه کهردن نهاا  هرد يها ا هراد  اقهد شهراي   ،از  هرست اسامی نويسندگان «نويسندگی

کنندگان در  و انتشار نتايج پژوهش بدون ذکر مشخقات مشارکت نويسندگی به عنوان نويسنده

 .نوشته علمی يا مداله است

  

5- 3 

کاری در ارجاعات اثر پژوهشی که شامل ارجاع به آثهار پژوهشهی خهود و دي هران، بهدون  دست

شهود.  های مربوطهه انجهاا می توجيه علمی است که معموال با ان يزۀ ا زايش ارجاعات و شاخص

کاری در ارجاعهات،  اجبار نويسندگان مداالت توس  سردبيران يا داورانِ مجالت علمی به دسهت

 ن بند است.شامل اي

  

   کاری در مراحل داوری اثر پژوهشی از جمله معر ی داوران جعلی دست 3 -6

7- 3 
پوشان نتايج پژوهش به نحوی که بخشی يا تمامی يک اثهر پژوهشهی، بهدون رعايهت  انتشار هم

 استانداردهای مربوطه، در اثر پژوهشی دي ری منتشر شده باشد.

  

8- 3 
در چند مدالۀ مجزا در شراي،ی کهه بهه لحهار عهرفِ رشهته علمهی  انتشار برشیِ نتايج پژوهش

 تواند در تعداد مداالت کمتری منتشر شود.  مربوطه، نتايج پژوهش می

  

9- 3 

ههای  سهااری  عاليت ها و موسسهات، بهه نحهوی کهه برون دريا ت خدمات غيرمتعارف از شرکت

الزحمه و مانند آن، بر اساس  حقمذکور به شخص ثالثِ خارج از گروه پژوهش در ازای پرداخت 

 عرف علمی متخققان آن رشته علمی، غيرموجه باشد.

  

10- 3 
س از پهای  های اخالق در پژوهش )درخواست های کارگروه/کميته عدا پاسخ ويی به درخواست

 (ژوهشپايان پ

  

   ساير )توويح دهيد(: ..................  3 -11

 شرحمستنداتارائهشده:

1-  

2- 

 دستور دبیر کارگروه اخالق:

 

 

 

 ناا و ناا خانوادگی و امضاء دبير:                                        تاريخ:
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 نامه دعوت  -3کاربرگ شماره 
 

 جناح آقای/ سرکار خانم .......  

 با سالا و احتراا

ساعت کارگروه اخالق در پژوهش ...........  که راس  جلسه ...............دعوت می شود تا در / سرکارعالیبدينوسيله از جنابعالی

 .حضور بهم رسانيد ،تشکيل می شود...................  واقع در ....................... محلدر ............... مورخ  .......روز .......  
 

 ناا و ناا خانوادگی

 کارگروه اخالقسمت اجرايی و دبير

 

 

 

 علیه( تکمیل پرونده )مدعی  -4-1کاربرگ شماره 

 شرح گزارش، دالیل و استناد با ذکر جزئیات:

 اظهارات: –الف  
 

 مستندات )لیست نمایید(: –ب 

 
 

 دستور دبیر کارگروه اخالق:

  

 تاريخ:                 ناا و ناا خانوادگی و امضاء دبير:                       
 

 
 

 )مدعی( تکمیل پرونده  -4-2کاربرگ شماره 

 شرح گزارش، دالیل و استناد با ذکر جزئیات:

 اظهارات: –الف  
 

 مستندات )لیست نمایید(: –ب 

 
 

 دستور دبیر کارگروه اخالق:

  
 

 

 تاريخ:                     ناا و ناا خانوادگی و امضاء دبير:                   
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 جلسه تخلف در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی صورت -5کاربرگ شماره 

 مشخصات عضو هیات علمی: -الف 

 ناا و ناا خانوادگی:

 رشته تحقيلی:

 دانشکده:

 رتبه:

 گروه:

 پايه:

 الزامی است(:)پيوست مدار  و اسناد موجود، توضیحات نحوه تخلف  -ب

 

 

 

 

 آیا شخص از تخلف منتفع شده است؟  -ج

  خير بلی 

 نوع انتفاع )در صورت منتفع شدن از تخلف(: -د 

 
 التشويق مداله دريا ت حق دريا ت هزينه پژوهشی ارتدای گروه ارتداء رتبه

 

 )توويح دهيد(: ..... ساير
 

 رای کارگروه اخالق )صدور نظریه(: -ه 

 

 

 

های انجاا شده توس  اين کارگروه، ارتکاح تخلف توس  جناح آقهای/ سهرکار خهانم...................... بها مووهوع  پس از بررسی

/  گزينش اسهتاد   جلسه( محرز است و اين پرونده جهت صدور حکم به هيات تخلف ........................  )بند ح همين صورت

ای از جملهه  های حر هه / سهازمان و موسسهه آمهوزش عهالی  مميزه دانش اه  هيات / هيات جذح اعضای هيات علمی

سازمان نظاا پزشکی، نظاا پرستاری و موسسات آموزشی يا تحديداتی يا سهازمان يها نههاد متبهوع شهخص متخلهف اعهم از 

 شود. ارجاع می داخلی يا خارجی
 

 

 ناا و ناا خانوادگی و امضای اعضای کارگروه اخالق:
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 جلسه تخلف در پژوهش ویژه دانشجویان صورت -6کاربرگ شماره 
 مشخصات دانشجو  -الف  

 ناا و ناا خانوادگی:

 رشته تحقيلی:

 دانشکده:

 مد،ع تحقيلی:

 )پيوست مدار  و اسناد موجود، الزامی است(.توضیحات نحوه تخلف  -ب 

 

 

 

 است؟آیا شخص از تخلف منتفع شده  -ج

  خير بلی 

 نوع انتفاع )در صورت منتفع شدن از تخلف(: -د 

 
 التشويق مداله دريا ت حق دريا ت هزينه پژوهشی  نامه اخذ نمره پايان

 

 )توويح دهيد(: ...... ساير
 

 رای کارگروه اخالق )صدور نظریه(: -ه 

 

 

 

........................................... با  جناح آقای/ سرکار خانمهای انجاا شده توس  اين کارگروه، ارتکاح تخلف توس   پس از بررسی

محرز است و اين پرونده جهت صدور حکم به هيات گزينش جلسه(  )بند ح همين صورتموووع ............................  

 شود. ارجاع می ضباطی دانشجويان/ کميته ان دانشجو
 

 

 

 ناا و ناا خانوادگی و امضای اعضای کارگروه اخالق:
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 جلسه تخلف در پژوهش ویژه اعضای غیرهیات علمی صورت -7کاربرگ شماره 

 مشخصات عضو غیرهیات علمی -الف 

 ناا و ناا خانوادگی:

 سمت اجرايی:

 واحد محل خدمت:

 مد،ع تحقيلی:

 )پيوست مدار  و اسناد موجود، الزامی است(.توضیحات نحوه تخلف  -ب 

 

 

 

 آیا شخص از تخلف منتفع شده است؟ -ج

 خير بلی 

 نوع انتفاع )در صورت منتفع شدن از تخلف(: -د 

 
 مدالهالتشويق  دريا ت حق دريا ت هزينه پژوهشی  اخذ نمره ارزشيابی  ارتداء طبده/ رتبه

 

 )توويح دهيد(: ساير   
 

 رای کارگروه اخالق )صدور نظریه(: -ه 

 

 

 

................................. بها جنهاح آقهای/ سهرکار خهانم  های انجاا شده توس  اين کارگروه، ارتکاح تخلف توسه  پس از بررسی

است و اين پرونهده جههت صهدور حکهم بهه هيهات رسهيدگی بهه محرز جلسه(  )بند ح همين صورتموووع ........................  

ای از جمله سازمان نظاا پزشکی، نظهاا پرسهتاری و موسسهات آموزشهی يها  های حر ه / سازمان تخلفات اداری کارکنان

 شود. ارجاع می تحديداتی يا سازمان يا نهاد متبوع شخص متخلف اعم از داخلی يا خارجی
 

 

 امضای اعضای کارگروه اخالق:ناا و ناا خانوادگی و 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 اخالق در پژوهشهای ميتهک /کارگروه تشکيل، روش کار و شرح وظايف هنحو دستورالعمل

 ( های رسيدگی به تخلفات پژوهشی کاربرگ) 
 

8 

 

 

 فرم درخواست اعتراض به نظریه کارگروه اخالق در پژوهش موسسه -8کاربرگ شماره 

 مشخصات مدعی/ مدعی علیه   -الف 

 ناا و ناا خانوادگی: 

 سمت اجرايی:

 واحد محل خدمت/ محل تحقيل:

 مد،ع تحقيلی:
 

کنم که اينجانب ............... به نظريه صادره توس  کارگروه اخهالق در پهژوهش موسسهه ......... اعتهراض   بدين وسيله اعالا می

 .  منماي میارائه اخالق را  وزارتی کارگروهدبيرخانه  در رسیدگی مجددلذا بدينوسيله درخواست خود مبنی بر دارا. 

 

 ناا و ناا خانوادگی:

 امضا

 
 

 

 

 

 صالح جلسه مربوط به تخلف پژوهشی به مراجع ذی ارسال صورت -9کاربرگ شماره 

 

 رئيس محترا .......... 
 

جلسه مربوط به  تخلف پژوهشی جناح آقای/ سرکار خانم .........  جهت استحضار،  وسيله به پيوست ..........  برگ صورت بدين

 حضور ارسال می گردد. و دستور اقداا مدتضی به پي يری الزا

جلسهه مربوطهه، بهه ايهن کهارگروه  ها و صدور رای نهايی، مراتب به انضماا صورت لذا خواهشمند است پس از اتماا بررسی

 اخالق در پژوهش اعالا گردد.
 

 

 

 ناا و ناا خانوادگی

 سمت اجرايی و دبيرکارگروه اخالق

 

 


 
 


