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1 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  
 يهيو بد دينقض شد نيشوند. ا مي در دو مجله منتشر ،كسانيكه در شكل  افتيتوان  مي را ياز مقاالت ييها نمونه يگاه

جعل وجود  يبرا يبر قصد واقع يمبن يكه شواهد يمقاله است. در صورت كي ياصل يجعل يادعا انگريب راياخالق است ز
 متفاوت به چاپ يا دهيو چك نيبا عناو كسانيبدنه  كيكه  يمانشود مانند ز مي تر ينقض اخالق، جد نيداشته باشد ا

استدالل،  رايذكر شده است ز "يافتيجعل باز ايتقلب "موضوع به عنوان  ني، ا)Hexham( رسد. در مقاله هگزهام مي
  ). 1ماند ( مي يباق كساني تر بيششواهد  هيارا اي ديجد يها دهيبدون توسعه ا جي، شواهد و نتاها مثال
شوند، به  مي هئمتفاوت و مجزا ارا يبه صورت كارها ياز هم تفاوت دارند ول كه دو كار تنها ظاهراً يزمان گر،يعبارت د به

كه از  است "نشر مكرر " اي "نشر حشو "موسوم به نديفرا نيا ،)Roig( گي. از نظر رونديگو مي يافتيجعل باز ايآن تقلب 
كار  كيانتشار چند باره  اي، نشر ها نهيزم يشده است. در برخ ليتبد مهمله أمس كيبه  يپزشك ستينظر او در منابع ز

سوء رفتار  كيشده و به صورت  رفتهيپذ يها وهياز اصول و ش يانحراف جد كيمجله به صورت  كياز  شيدر ب يعلم
در نشر  يا كننده لياز موارد حاالت تعد يمفرط ذكر شده، در برخ نسبتاًرغم شكل  يشود. عل مي يتلق يقانون گرديقابل پ

  ). 2(است ياتيمقاالت الزم و ح سنگانينو يو در نظر گرفتن اصول آن برا ييوجود دارد كه آشنا زيمكرر مقاالت ن
مثال محور  ي(برا است متفاوت كامالً يها نهيدو مجله در زم رانيارسال مقاله به سردب نه،يزم نيموارد در ا نياز ا يكي
در  يعموم كرديرو يدارا گريمجله د كياست و  يرشته خاص در علوم پزشك كيمربوط به  يمجله به طور تخصص كي

 ريكه هر دو سردب ياست. در صورت ريبه هر دو سردب سندهيموقع نو هموضوع مستلزم اعالم ب ني). ااست سالمت نهيزم
از  يكيرا به مخاطبان و خوانندگان مجله اعالم كنند.  يانتشار مواز يستيبا ها از آن كيهر  رند،يانتشار بپذ يمقاله را برا
با هدف قرار دادن  يفارس انند چاپ مقاالت به زبهست ريدرگ نهيزم نيزبان در ا يفارس سندگانيكه نو يعيموارد شا

توجه  سندگاني. الزم است نواست يالملل نيب نيبا هدف قرار دادن مخاطب گريو چاپ مقاالت به زبان د يداخل نيمخاطب
اصالحات ترجمه شده است،  يبا اندك ايترجمه شده و  ياز مقاله اصل ماًيمقاله در مجله دوم كه مستق كيكه انتشار  ندينما

  ).3هنگام ارسال مقاله است( ريبه سردب ممستلزم اعال
 احتماالً ايو  شيمجله بعد از هما كيهمراه با ارسال آن به  ناريسم كيمقاله به  كي هيمقوله، ارا نيدر ا گريمورد خاص د
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است. همان طور كه در  ريها و مجالت مختلف متغ رشته انيدر م نديفرا ني. قواعد مربوط به ااست با آن يبه طور مواز
در  يرسم يها استيس يدارا ACMو  IEEE ت،ذكر شده اس )Collberg, Kobourov(مطالعه كولبرگ و كوبوروف 

قاعده  كيبه صورت  ديدرصد از اطالعات جد 25، وجود ACMكه در مورد  يبه طور هستند موضوع نيخصوص ا
 سينو شيكه پ ندينما حيتصر ديبا سندگانيكه نو است نيا صرفاً ها استياز س گريد يبرخ گر،يد ي. از سواست مطرح

با اعتبار باال  يها شي). به عالوه، هما4(ستين يتحت داور يگريد شيهما چيه اي گريمجله د چيدر ه حاضرمقاله در حال 
ند. هست شيانتشار مقاالت پس از هما يبرا "مقاالت عيسر يبررس"مناسب با مجالت مانند روش  يداتيتمه يدارا غالباً

 افتيدر يها خوردبه مجله به منظور منعكس كردن باز يارسال هاست كه مقال نيا جيانتظار را كي زيموارد ن نياگر چه در ا
  ). 5(ابدي يتر بيشتا زمان انتشار توسعه  ش،يشده در هما

كه مقاالت منتشر شده  ييها مثال، در كتاب يباشد برا "يانتشار مجدد رسم"تواند موسوم به  مي گريد ژهيمورد و كي
 نيكه ا يبه شرط ست،ين ياشتباه بزرگ ايخود خطا  يمجدد به خود هيكنند. ارا مي يموضوع را گردآور كي يبر رو يقبل
حق  يدارا سندهيكه نو ي) و به مخاطب اعالم شود (البته در صورتدددهنده مجمجدد در ابتدا به ناشر (انتشار هئارا

. رديذكر در فهرست منابع صورت گ اياستناد  قيتواند از طر يموارد نم نياست). اعالن در ا ازين زين ينباشد، گواه تيمالك
دست  نياست، ا ديام تي). در نها6است( ازيبعد از متن مقاله ن ايو هم قبل  ريهم در مقدمه سردب حاًياعالن مجزا ترج كي

در انتشار و در  نيادياصول بن تينكات اندك، سبب بهبود رعا نيا تيو با رعا يردنوشته، مورد توجه خوانندگان قرار گ
  در سراسر جهان گردد. يرانيا نيبه مقاالت محقق نانياطم شيافزا جهينت
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