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 يكپزش مقاالت انتشار در اخالق: سرمقاله

  1محسني مسعود
 )گروه بيهوشي) (ص(رم كي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكستادياربيهوشي، دانشگاه علوم پزشا
 

 مقاالت چاپ و انتخاب بررسي، يكپزش علوم مجالت وظيفه
 روند منظور اين به رسيدن براي .است علمي يفيتك االترينب با

 و مشخص عيني، امالك بايد آنها چاپ و مقاالت ارزيابي
 مستعد مقاله چاپ و ارزيابي مراحل تمام .باشد منصفانه

 به و شده پرداخته آن به مترك هك است اخالقي مالحظات
مي گذاشته ميان در مقاالت خوانندگان و نويسندگان با ندرت
 اعتماد بر مبتني زيادي حد تا كادميكآ مقاالت انتشار .شود
 منصفانه داوري هك نندك اعتماد داوران به بايد ويراستاران .است

 اعتماد ويراستاران به بايد نويسندگان دهند،مي انجام دقيقي و
 به بايد خوانندگان و نندكمي انتخاب مناسبي داوران هك نندك
 اين در مستتر اخالقي اتكن ركذ .دننك اعتماد روند اين لك

 و كادميكآ محيط در بيشتر اعتماد ايجاد و آنها رعايت به فرايند
 به مقاله اين در .انجامدمي بيشتر علمي وفاييكش نهايت در

  .شودمي اشاره اتكن اين از برخي به خالصه طور
  
   مطالعه طراحي در اخالقي نكات
 طبق قبول، قابل علمي اتاطالع مبناي بر بايد ابتدا از مطالعه
 با و  )1(يكهلسين معاهده در شده پذيرفته اخالقي موازين
 معرض در را بيماران بيهوده تا شود انجام افيك نمونه حجم
 با مطالعات به نياز" جمله به نيز انتها در و نداده قرار كريس

 تفسير و آناليز ها،داده آوري جع .نشود نياز "بيشتر نمونه حجم
 رضايت بيماران از .شود انجام دقت با و بيطرفي اب هاآن

   .شود گرفته آگاهانه
  

  نويسندگان مسووليتهاي و شرايط
  يكپزش مجالت ويراستاران جهاني انجمن نظر طبق

(ICJME) را زير شرايط تمام بايد مقاله كي نويسندگان همه 
 شرايط داراي هك سانيك تمام اسم ديگر طرف از و باشند دارا
  )2(.شود ركذ مقاله در بايد تندهس زير
 آوريجمع مطالعه، طراحي اوليه، ايده در اساسي نقش )١

 نتايج تفسير و آناليز يا ها داده

 محتوا نظر از آن نقادانه بررسي يا مقاله نويس پيش تهيه )٢

 چاپ از پيش نهايي مقاله تاييد )٣

 Gift) اندردهكن احراز را باال شرايط هك سانيك نام گنجاندن

author) شده ياد شرايط داراي هك سانيك نام ردنك حذف يا 
 ويراستاران جهاني انجمن نظر از (ghost author) اند بوده

 نام .شود مي شمرده اخالقي غير و مردود امري يكپزش مجالت
 داراي ولي ردهك كمك مطالعه انجام به لكش هر به هك سانيك

 مقاله ركتش و تقدير قسمت در بايد نيستند، شرايط اين تمام
 بودن صحيح مسوول نويسندگان همه .شود گنجانده

(accuracy) روند لك مورد در پاسخگويي ولي هستند مقاله 
  .باشد مي مسوول نويسنده عهده به مقاله نوشتن و مطالعه اجراي
  

  (plagiarism) علمي سرقت
 ارك حاصل نفر كي هك رود مي ارك به وقتي اصطالح اين
 از .ندك منتشر خود نام به را ديگر نفر كي تحقيقاتي يا ريكف

 به آن انتشار و ديگر زباني از اثر كي ترجمه آن شايع انواع
 آن خفيفتر انواع از )3(.است اصيل تحقيقاتي ارك كي اسم

 مي مرجع ركذ بدون ديگر فرد مقاله از قسمتي از استفاده
 حالتي به (self-plagiarism) خود از علمي سرقت .باشد
 ارك از اي عمده قسمت يا تمام فردي هك شود مي گفته

 نيز ارك اين )4(.ندك چاپ مجزا مجله چند در را خود تحقيقاتي
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  اخالق در انتشارات مقاالت پزشكي

 به مجالت برخي هك است يادآوري به الزم .باشد مي مردود
 براي را يكپزش متون و ها مقاله موجود افزارهاي نرم كمك

  .نندك مي جستجو علمي سرقت عدم از اطمينان
  
  مقاالت داوري
 بايد و شده انتخاب مجالت تحريريه هيات توسط داوران
 موضوع مورد در كادميكآ تخصص نظير شرايط حداقل داراي
 دوره گذراندن ينويسمقاله و تحقيقات سابقه نظر، مورد مقاله

 انتخاب داوران  )2(.باشند مقاالت نقادانه بررسي براي آموزشي
 .باشند الهمق موضوع به نسبت داوري پيش زمينه نبايد شده
 ند،ك مي ارك دارويي تكشر كي براي داوري وقتي مثال براي
 وي پيش داوري براي را دارو آن به مربوط مقاله نبايد

 از پيش مقاله مطالب از استفاده به مجاز داوران )5(.فرستاد
 يا داور كي نظرات از معتبر مجالت .نيستند آن انتشار

 از پيش نيز (statistician review) آماري ويراستار
  .برند مي بهره مقاالت چاپ

  
  مقاله چاپ براي تحريريه هيات/سردبير تصميم
 و علمي ارزش بر مبتني بايد مقاله كي چاپ براي تصميم
 يا اقتصادي موفقيت .باشد مجله محتواي و اهداف با مطابقت
 مجله اقتصادي حامي موسسه يا مجله داخل تبليغات با ارتباط
 اثرگذار مقاله كي رد يا قبول براي ريگيتصميم روي نبايد
 شرط به اندداشته منفي نتايج هك تحقيقي مقاالت )6(.باشند
  .شوند پذيرش مقاالت ساير شبيه بايد افيك نمونه حجم
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