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 بسمه تعالي 
 معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 کشور 
 

 ؛کمیسالم عل

 یمحققمان و اعاما هیمکل یبمر زمموم اهماه دیمتاکبه مشاهده موارد متعدد از انتشارات تکراری و همپوشان در کشور، ضمم     تیبا عنا احتراما

خواهشممند اسمت  راهنممای اخمالق در  ؛ یپژوهشم انتشار اثار مرتبط با اخالق در یعملهااستانداردها و دستوراز از ضوابط، یعلم اتیمحترم ه

  نحو شایسته اطالع رسانی شود.  به  ریزانتشار اثار پژوهشی به ویژه موارد 

 شود. یف پژوهشی محسوب  مارسال و انتشار همپوشان دستنوشته ها در یک مجله یا مجالت مختلف ممنوع است و تخل -2-6 ماده

: ارسال دستنوشته ای که حاوی حجم قابل توجهی از اطالعات یک مقازه ی منتشر شده یا در حال بررسی باشمد، بمرای بررسمی جهمت 1 تبصره

همان   هممی  ) ندهانتشار به عنوان مقازه ی پژوهشی جدید نادرست است، حتی اهر به مقازه ی قبلی ارجاع داده باشد و یا مقازه ی قبلی بمه نویسم

 داشته باشد. تعلقدستنوشته 

 : تغییرات مختصر در ترتیب نام نویسندهان یا در عنوان مقازه یا در خالصه مقازه نیم مجوز چاپ مجدد مقازه نمیباشد.2تبصره 

دستنوشته به نشمریه ی دیرمر : اهر یک نشریه ی چاپی یا ازکترونیک در حال بررسی یک دستنوشته برای انتشار ان باشد، ارسال همان 3 تبصره

 نادرست است.

: در مواردی که انتشار به صورت هم زمان چاپی و ازکترونیک صورت می هیرد، هر دو نسخه چاپی و ازکترونیک برای نوشمت  منماب ، 4 تبصره

 باید یک ادرس واحد داشته باشند.

سمردبیران هممه مجمالت نی نام  از رونمد مربوطمه اهماهی و  : چاپ یک مقازه به دو یا چند زبان مختلف در صورتی مجاز اسمت کمه7 تبصره

همای  دیرمری منتشمر )رضایت داشته باشند و به عالوه در مقازه دوم و بعد از ان به خوانندهان اعالم شود که مقازه قبال یک یا چند بار به زبمان 

 به همراه ادرس مقازه یا مقاالت قبلی، سال چاپ و شماره صاحات مربوطه .) استشده 

شده باشد، مت  کامل مقازه را می توان بعمدا  هی: در صورتیکه خالصه مقازه قبال در کنرره ها یا سمینارها به صورت شااهی یا پوستر ارا 8 تبصره

به چاپ رساند. در مواردی که کنرره مذکور خالصه مقازه را در یک مجله علمی منتشر کرده باشد الزم اسمت کمه بمه مسمنوزی  مجلمه اطمالع 

 کافی در مورد چاپ خالصه مقازه شده باشد و اطالعات مذکور به صورت شااف در کنار مقازه اصلی به خوانندهان نیم منتقل شود. ینرسا

الزم به نکر است در مواردی مشاهده می شود که کنرره ها مت  کامل مقاالت را دریافت و بعد منتشر می کنند. در چنی  ممواردی 

یست و مصداق انتشارات همپوشان است. به هر حال نویسندهان مقاالت باید در ارسال ممت  کاممل مقازمه انتشار مجدد مقازه ممک  ن

 برای کنرره ها دقت الزم را مبذول نموده و به شرایط کنرره برای انتشار مقاالت دقت فرمایند.
 

 
 


