آيين نامه اخالق انتشاراتي نشريه هنرهای صناعي اسالمي
دو فصلنامه هنرهای صناعي اسالمي ازجمله نشريات دانشكده هنرهای اسالمي ،دانشگاه هنر اسالمي تبريز از سال  1395با رسالت
انتخاب و انتشار پژوهش های حوزه هنرهای اسالمي ،فعاليت خود را آغاز نموده است .به منظور افزايش سطح اطمينان محققان،
نويسندگان و تمامي ذينفعان ارجمند در مورد عدالت روند بررسي و نشر آثار در اين مركز ،آئين نامه اخالقي نشريه طراحي و تدوين
گرديده است .آئين نامه پيشرو بر اساس « دستورالعملهای ارائه شده توسط كميته اخالق انتشاراتي ( )COPEو با مطابقت« منشور
و موازين اخالق پژوهش» مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ايران و قانون حمايت از حقوق مؤلفان
مجلس شورای اسالمي همچنين قوانين مرتبط جمهوری اسالمي ايران تدوين شده است .آيين نامه اخالقي فوق با ترسيم و تعيين
خط مشي نشريه در باب رعايت اخالق پژوهشي توسط افراد با رويكردی بي -طرفانه و دقيق در زمينه چاپ و نشر و برخي اختيارات
و مسئوليت های مربوط به انجام فعاليت های پژوهشي در نشريه هنرهای صناعي اسالمي سعي دارد از بروز تخلفات پژوهشي آگاهانه
يا ناآگاهانه پيشگيری نمايد .آيين نامه فوق الذكر از تاريخ تصويب جهت مقاالت مرسوله به دفتر نشريه قابل اجر ا بوده و در صورت
اقتضا توسط مسئوالن زی ربط نشريه بازبيني و اصالح خواهد شد .آيين نامه در  9بخش به شرح زير تنظيم شده است كه از
مخاطبان ارجمند درخواست مي شود ،ضمن مطالعه دقيق ،هرگونه پرسشي را با سردبير نشريه از طريق سامانه مديريت مقاالت
مطرح نمايند.
آيين نامه اختيارات و مسئوليت های اخالقي در نشريه هنرهای صناعي اسالمي
 .1ختيارات و مسئوليتهای اخالقي مديرمسئول
 oمديرمسئول ،باالترين شخصيت حقيقي نشريه و مسئول قانوني و حقوقي انتشار نشريه و نظارت عالي بر اجرای احسن
مفاد اساسنامه نشريه است و مديريت منابع مالي و نيروی انساني و پيگيری امور اجرايي و حقوقي الزم برای گردش كار
نشريه را بر عهده دارد  .ازجمله وظايف وی عبارت است از:
 oاقدام جهت اخذ مجوزهای قانوني برای انتشار نشريه.
 oانعقاد هرگونه قرارداد موافقتنامه مربوط به امور نشريه (با شركت ها ،بانك ها ،ادارات دولتي ،نهادهای انقالبي  ،خبرگزاری
ها ،مؤسسات و اشخاص و نظاير آن ها).
 oتنظيم بودجه ساالنه نشريه و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشي دانشگاه.
 oتدوين اهداف كلي نشريه و رعايت هنجارهای حرفه ای با مشورت ديگر اعضا.
 oپايبندی به اهداف كلي و نظارت بر خط سير كلي نشريه .
 oتوجه به دسترسي آزاد اطالعات و گسترش توزيع جغرافيايي نشريه.
 oنظارت و پيگيری كار سردبير و ديگر اعضا نشريه.
 oپاسخگويي ،مسئوليت پذيری و پيگيری الزم جهت تأمين نيروی انساني.
 oعدم دخالت در فرآيند داوری علمي مقاالت.
 oعدم دخالت در تصميمات علمي هيئت تحريريه و سردبير نشريه.
 oرعايت حقوق مادی و معنوی نويسندگان  ،سردبير  ،هيئت تحريريه  ،داوران و عوامل اجرايي .
 oتأييد نهايي مطالب ارسالي به نشريه برای چاپ و انتشار به لحاظ حقوقي.
.2اختيارات و مسئوليت های اخالقي سردبير
 oسردبير ،شخصيت علمي و متخصص در حوزه مرتبط با موضوع نشريه است كه مسئوليت مشيت امور علمي و محتوايي
نشريه را بر عهده دارد .سردبير كه عضو هيئت تحريريه و نيز مسئول سياستگذاريهای علمي نشريه است .سردبير مي
بايست دارای شرايط مصوب آيين نامه «تعيين اعتبار نشريات علمي كشور» مصوب  90/11/8دبيرخانه كمسيون بررسي
نشريات علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری باشد.
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نماينده قانوني مديرمسئول نشريه و موظف به رعايت مقررات و قوانين مطبوعاتي كشور.
عزل و نصب كاركنان فني و هنری.
پيش بيني برنامه وبودجه ساالنه موردنياز نشريه و پيشنهاد آن به مديرمسئول.
توجه به پيشنهاد طرح و تدوين شاخص های عملكرد و محتوای نشريه بر پايه خط مشي اعالم شده از طرف گروه بررسي
نشريات .
علمي كشور و وزارت فرهنگ ارشاد اسالمي و اجرای مصوبات داخلي هيئت تحريريه در چارچوب آئين نامه.
گزارش شاخص عملكرد علمي و فعاليتهای ساالنه و انتشار حسابرسي ساالنه در خصوص داوری و نحوه انتخاب داوران.
ميزان پذيرش ،فواصل و فرآيند انتشار و درصد مقاالت داوری شده جهت بهبود عملكرد به هيئت تحريريه و مقامات
مسئول نشريه.
ارائهي راهنماييها و دستورالعملهای الزم در خصوص انتظارات نشريه به نويسندگان به طور منظم و به روز.
مشاركت با هيئت تحريريه و داوران در ارزيابي اوليه و انتخاب داوران ظرف مهلت تعيين شده( حداكثر يك هفته پس از
دريافت مقاله.
برای تضمين ارزيابي بهموقع همه مقاالت و پاسخ سريع به نويسندگان در خصو ص تعيين وضعيت ارزيابي.
حفظ اهداف و صيانت علمي نشريه ،با نظارت بر داوری مقاالت جهت دستيابي به ارتقای كيفي ازنظر محتوا و رعايت
ساختار.
سنجش و ارزيابي عميق صحت نظر داوران ،جلوگيری و برخورد ب ا ارزيابي های مغرضانه و تحقيرآميز .
عرضه مقاالت ارسال شده و ارائه نتايج داوريها به هيئت تحريريه.
محرمانه نگه داشتن اطالعات مندرج در مقاالت و حفظ ناشناس بودن هويت داوران و نويسندگان برای يكديگر.
تشريح تصميمات هيئت تحريريه در خصوص پذيرش نهايي يا رد مقاالت به دليل نامناسب بودن و عدم سنخيت با
محورهای نشريه.
بعد از گرفتن نظر و توصيه داوران برای نويسندگان.
دادن فرصت پاسخگويي به نويسندگان متهم به هنجارشكني اخالقي.
جلوگيری از چاپ مقاله با موضوعات نزديك به هم و تكراری ،مگر اينكه الزم باشد دوباره تأييد يا در برههي زماني ديگر
تكرار شود
يا مقاله قبالً به زبان ديگر و يا با جامعه ی تحقيق متفاوتي انجام شده باشد ،با درج جزئيات كامل مقاله های قبلي در مقاله
ی جديد؛
انتشار فوری اصالحيه در صورت وجود شواهد نادرست در يك مقاله چاپ شده ،استرداد مورد قبلي ،بيان يادداشت های
مرتبط به شكل مناسب.
پيگيری حقوق مادی و معنوی نويسندگان و داوران.

 .3اختيارات و مسئوليت های اخالقي مدير داخلي
مدير داخلي نشريه از اعضای هيئت علمي دانشكده هنرهای اسالمي است كه با انتخاب سردبير و تأييدمديرمسئول نشريه بـه
عنـوان دبيـر جلسه در جلسات گروه دبيران و گروه مشاوران علمي حضور خواهد داشت .اهم وظايف مدير داخلي نشريه به شرح
زير است:
ارتباط مستمر و تنگاتنگ و تشكيل منظم جلسات هيئت تحريريه با هماهنگي و حضورمديرمسئول و سردبير طبق آيـين نامـه
داخلـي تصويب شده ی هيئت تحريريه.

ارائهصورت جلسات تشكيل شده و پيگيری اجرای مصوباتصورت جلسات سردبيران.
نظارت بر امورداخلي اداری و كاری كارشناسان نشريات و دريافت گزارش كار از كارشناسان مربوطه به منظور پيشـگيری از تـأخير
و يا بي نظمي در كار نشريه.
پيگيری مسائل حساب و های مالي مربوط به ويراستاران ،مترجمان و داوران مقاالت شامل حل انتخاب افراد ،ارسال مقـاالت  ،ثبـت
در پوشه های مربوطه مكاتبات و انجام و گزارش آن به مديرمسئول.
دريافت مقاالت و ارسال پاسخ هيئ ت تحريريه يا سردبيربه نويسندگان.
توجه بــه زمــان ارزيابــي داوران و پيگيری های الزم جهــت داوریبه موقع مقاالت.
شناسايي و توجه به نظر داوران دربــاره ی سرقت ادبي ،تقلب وكاله برداری های احتمالي و ديگــر ناراســتي های
اخالقـــي و ارائـه توضيحات الزم ،اصالحات ،و عذرخواهي در صورت لزوم.
برگزاری جلسات هيات تحريريه قبل از چاپ نشريه( هماهنگيبا اعضاء هيات تحريره ،مدير مسئول و سـردبير و تنظـيم و ارسـال
صورت جلسه برای تمامي اعضاء.
اطالع رساني نشريه در سطح سايت دانشكده ،دانشگاه ،وزارت علوم و ديگر مراكز دانشگاهي و ارائه فراخوان جهت دريافت مقاالت.
انجام امور مربوط به ثبت مقاالتچاپ شده در مراكز علمي و دانشگاهي و تارنماهای داخلي و بين لمللي مانند ISI ،SID :و .ISC
برگزاری نمايشگاه و ارائه نشرياتچاپ شده دانشگاه جديد و قديم حداقل سالي دو بار در سطح دانشكده و دانشگاه.
توزيع شماره های نشريه به مراكز دانشگاهي ،علمي و تخصصيمرتبط با محتواینشريه.
تنظيم آمار دقيق از تعداد نشريات چاپ شده در هر شماره و تعداد نشريات فروش رفته و برگشتي.
سنجش افكار و نظرخواهي از مخاطباننشريه و پيشنهاد راه حل های اصالحي به مديرمسئول سردبير و هيات تحريريه.
انجام ساير امور محوله به تشخيص مديرمسئول.
 .4اختيارات و مسئوليتهای اخالقي داوران
 oبنا به زمينه تخصصي هر مقاله ،داوراني متخصص و متشكل از اعضای هيئت علمي داخل و خارج از دانشگاه انتخاب
ميگردند كه وظيفه انجام داوری و ارسال نظرات به دفتر نشريه را به عهده خواهند داشت.
 oپذيرفتن دعوت متقابل نشريه جهت ارزيابي مقاالت ديگر از طرف پژوهشگران دارای مقاله در نشريه.
 oمطالعه ،بررسي و تسلط كافي ب ر متون منتشرشده در حوزه تخصصي داوری.
 oنپذيرفتن مقاالت متفاوت از حوزه تخصصي يا اعالم اعمال نظر داوری خود در مورد بخشي از مقاله با توجه به حوزه
تخصصي.
 oتسريع در ارزيابي و اتمام داوری مقاله در زمان مقرر ،در صورت عدم توانمندی در رعايت مدت زمان تعيي ن شده( حداكثر
يك ماه.
 oتماس زودتر و بدون تأخير با سردبير برای تعيين مدت زمان بيشتر يا انتخاب داوری جديد.
 oداوری و يا عودت مقاله به نشريه در صورت وجود تضاد منافع و يا امكان بروز بررسي غيرمنصفانه( پيش داوری عليه
مطالعاتي با نتايج نامطبوع يا آشنايي با هويت و تشخيص نويسنده ،انجام يا همكاری در مقاله ارسال شده برای داوری و
يا يك مقاله در حال تكميل مشابه و تحت بررسي در همان نشريه يا نشريهای ديگر ،تعارض عاليق با مؤلفين ،شركت ها،
يا مؤسسات و يا اعالم نظر سليقه ای ،شخصي ،نژادی و مذهبي).
 oعدم واگذاری داوری محول شده به شخصي ديگر بدون اطالع مسئوالن نشريه.
 oاجتناب از نوشتن ،گفتن يا انجام هر چيز بيانگر هويت داور برای نويسندگان.
 oياری رساندن در بررسي كيفي ،محتوايي و علمي مقاالت به سردبير نشريه.
 oبررسي دقيق منابع ،كليه تحقيقات ،تصاوير ،نقل قول ها و ضمايم با ارجاع دهي كامل.

 oبه كارگيری مستندات و استدالل های علمي شفاف جهت تشريح داوری علمي و ارائه جزييات  ،پيشنهاده ا و اطالعات
كافي جهت
 oتوجيه توصيه های خود به نويسنده(برای انتقال صريح و واضح پيام خود به خوانندگان) برای سردبير.
 oارائه نظرات فني و تخصصي ،تجزيه وتحليل  ،ارزيابي انتقادی و تأثيرگذار و صادقانه در مورد نقاط قوت و ضعف مقاله با
شيوه و لحني مثبت و به دوراز برخورد طعنه آميز يا مخرب با نويسنده.
 oپرهيز از رفتار ابهامآميز (ارزيابي های بسيار دوستانه و صميمانه در مواجهه با نويسندهي مقاله و ارزيابي های بسيار منفي
در نشست خصوصي با سردبير در مورد مقاله مذكور) و بيان واضح در مطلع نمودن سردبير از بررسي اوليه( تأييد ،رد و
اصالح مقاله).
 oآگاه ساختن سردبير به صورت محرمانه از مشكوك بودن به عمل خالف و ناديده گرفتن مالحظات اخالقي در مقاله و عدم
انتشار نگراني های خود با ساير بخ شها تا زمان اعالم رسمي نشريه.
 oگزارش به سردبير در رابطه با جزييات ارزيابي اوليه در مقاالت بررسي شده قبلي ،جز در زمان درخواست بررسي مجدد
توسط آنها.
 oهمكاری با دبيران علمي برای تصميم گيری در رابطه با انتشار مقاله های ارسال شده و اعالم نظرات خود در رابطه با
انتشار يا عدم
 oانتشار مقاله در زمان الزم.
 oپرهيز از سرقت علمي برای پيشرفت پژوهش شخصي(استفاده از اطالعات ،دادهها و نتايج جديد نويسندگان قبل از انتشار
آن).
 .5وظايف و مسئوليت های اخالقي نويسندگان
 oمطالعه دقيق شيوه نامه و استانداردهای نشريه و رعايت فرآيند ارسال مقاله از طريق سامانه.
 oمعرفي يك نفر به عنوان نويسنده مسئول مكاتبات و ارتباط با دفتر نشريه.
 oپرهیز از دست كاری داده ها و نتايج و يا دادن اطالعات جعلي و نادرست.
 oمشاركت كافي و نيز سهم علمي تأثيرگذار در فرآيند طراحي ،درك ،آناليز و تفسير دادهها در پژوهش.
 oاطمينان نويسنده مسئول از مطالعه همه نويسندگان مقاله و توافق آنها نسبت به ارائه مقاله.
 oاطمينان نويسنده مسئول از ذكر نام نويسندگان حقيقي ،افراد مسئول و همكاران درگير در پژوهش به همراه عناوين
درست پژوهشي.
 oتأييد نهايي و امضای استادان راهنما و مشاوران برای مقاالت مستخرج از پايان نامه ها و رسالههای دانشجويي.
 oرعايت ترتيب اسامي نويسندگان بنا بر ميزان مشاركت هر يك در پژوهش.
 oآماده سازی مقاالت مرتبط با تخصص نشريه به صورت علمي و منسجم.
 oارائه پژوهش اصيل با موضوعات مفيد و پرهيز از ترجمه آثار ديگران بدون ذكر عنوان در مقاله.
 oگزارش به مسئول و تأييد سردبير نشريه جهت بررسي يك مقاله مجدد ارسال شده با در نظر داشتن حداقل  70درصد
تغييرات.
 oگزارش كامل يافته ها و نتايج و عدم حذف داده های مرتبط با متن يا تناقضات مربوط به نتايج و ساختار پرسش های
پژوهش.
 oدسترسي عمومي و ذكر جزييات با ارائه دادههای خام ،مصاحبه ها ،پرسشنامهها و ساير ابزار مورداستفاده پژوهش در
صورت نياز جهت بهبود كار مقاله و امكان دسترسي آسان ساير پژوهشگران به مجموعه داده های يكسان جهت تكرار
پژوهش.

 oانتقال مطالب ديگران به زبان خود و رعايت حقوق ساير نويسندگان با ذكر دقيق منبع در متن يا بخش منابع.
 oدر موارد الزامي كسب اجازه كتبي و صريح در صورت استفاده از كتب ،نشريات و پايگاههای اينترنتي و تحقيقات اشخاص،
نتايج ،اشكال و نمودار نظرات ديگران(حتي جزئي)؛
 oپرهيز از كپي كردن متن و تكرار بخش قابل توجهي از مقاله ديگر پژوهشگران و استفاده از عالمت نقل قول مستقيم
(گيومه ) در اين موارد حتي در هنگام استفاده از داد هها و مطالب منتشرشده ی خود.
 oذكر شفاف خطرات متوجه انسانها ،حيوانها و يا محيط زيست به واسطه پژوهش صورت گرفته.
 oاعالم منبع استخراج مقاله اعم از پايان نامه ی ا هرگونه پروژه تحقيقاتي.
 oجلب رضايت و معرفي كليه ذينفعان مقاله اعم از پشتيبانهای مادی ،معنوی و مكاني مقاله ،همكاران ،مشاوران علمي،
آزمودني های
 oانساني و كمك شخصي يا سازماني در فرآيند پژوهش و درج و اطالعرساني دقيق دربارهي آنها در مقاله.
 oعدم پيروی از تخلفات پژوهشي.
 oاجازه ويرايش و نقدپذيری به داوران و ارائه پاسخ علمي و منطقي به آنها.
 oرعايت مهلت مقرر برای انجام اصالحات(جزئي  15روز و كلي  30روز)
 oاعالم كتبي نويسنده مسئول به دبير نشريه در صورت خواستار انصراف از چاپ مقاله قبل از ورود به مراحل داوری.
 .6مصاديق نقض و تخلفات پژوهشي توسط نويسندگان
 oاگر در هر يك از مراحل ارسال ،داوری ،ويرايش و يا چاپ مقاله در نشريه هنرهای صناعي اسالمي ،يا پس ازآن ،از وقوع
يكي از موارد ذيل اطمينان حاصل گردد ،رفتار غيراخالقي انتشاراتي و پژوهشي برای نويسنده(گان) محسوب مي شود.
موارد تخلفات پژوهشي شامل :جعل :ساختن ،ثبت ،گزارش دادهها و نتايج آزمايشگاهي غيرواقعي به صورت تقلبي و بدون
مطالعه محقق و يا ارائه امضاء ،هويت و اسامي ديگران بدون كسب اجازه آنها.
 oتحريف :ثبت و گزارش دادههای دستكاری شده ،حذف و يا تغيير مواد ،وسايل و نتايج پژوهش به صورتي متفاوت از نتايج
حقيقي برای رسيدن به نتايجي مطلوبتر و يا استناد به مؤلف يا مقاله ای خاص.
 oاجاره علمي :به كار گرفتن شخصي ديگر برای انجام مقاله و انتشار آن با اندكي دخل و تصرف به نام خود  ،انتساب
غيرواقعي نويسنده به مؤسسه يا مركز پژوهشي و نيز به كار بردن اسامي نويسنده(گاني) بدون داشتن نقشي و سهم مؤثر
در اصل پژوهش.
 oسرقت علمي :دخيل نمودن و استفاده ی عمدی از مقاالت ،روشها يا ايدههای ديگران در جريان فكری خود و در قالب
مقاله به نام خود بدون ذكر منابع.
 oنشر زائد و اضافي :ارسال هم زمان مقاله چاپ شده يا بخشي از آن به نشريهای ديگر چه داخلي و چه خارجي قبل از زمان
دريافت نتيجه نهايي (مسئوليت عدم رعايت اين موضوع ،متوجه كليه نويسندگان).
 oهمپوشاني انتشارات :تقسيم يك مطالعه به مقاالت متعدد و ارسال آن ها به نشريات با عنوان جديد.
 oدست كاری منابع :ذكر منابع متعدد در يك مقاله بدون استفاده در محتوای متن و يا منبع دهي درون متني.
 .7اختيارات و مسئوليت های اخالقي ناشران
 oدرخواست مطالعه و تأييد قوانين و آيين نامه اخالقي نشريه توسط افراد فعال در نشريه (سردبير ،اعضای هيئت تحريريه،
مدير داخل ی ،داوران ،نويسنده ،و ناشر)
 oامانت داری از اطالعات شخصي نويسندگان مقاالت در برابر سردبير ،اعضای هيئت تحريريه ،مدير داخلي و اجرايي نشريه
 ،داوران،
 oويراستار و ناشر (مگر جهت پيگيری سرقت علمي و قرار دادن آن در اختيار كميته پيگيری)

 oگرفتن تأييديه از نويسندگان در رابطه با اصالت مقاله ارسالي به منظور محفوظ بودن حق نشر مقاله و عدم انتشار كامل
يا بخشي از آن.
 oدر نشريه يا فضای الكترونيكي ديگر.
 oبازبيني تمام مقاالت ارسالي به نشريه توسط نرمافزارهای سرقت ادبي و محفوظ بودن حق ارزيابي موارد سرقت علمي برای
نشريه.
 oمنع اقتباس و كپي برداری از كل يا بخش هايي از مقاالت و اطالعات نشريه بدون ذكر منبع و يا كسب مجوز از مديريت
نشريه.
 oپذيرفتن و چاپ مقاالت علمي -پژوهشي و تحليلي درزمينه ی هنرهای اسالمي مطابق با محورهای نشريه برای درج در
نشريه پس از داوری و تصويب هيئت تحريريه بر اساس اولويت.
 oمعذوريت نشريه از چاپ مقالهه ای غيرعلمي -پژوهشي و علمي -مروری (ترجمه ،گردآوری ،و تدوين).
 oحذف مقاله ارسال شده از فرآيند داوری و يا انتشار آن برای مقاالت دارای نقض و تخلفات پژوهشي زودتر از موعد قانوني.
 oپذيرش انصراف از بررسي مقاله تنها بعد از گذشت ده روز از بارگذاری در سايت.
 oعدم پذيرش انصراف بعد از ورود مقاله به مرحله داوری و يا انتشار مقاله های پذيرفته شده برای چاپ بعد از موعد مقرر.
 oعدم پذيرش مسئوليت و آرشيو مقاله داوری شده در صورت عدم دريافت اصالحات از طرف نويسند ه(گان ) در باز ه ی
زماني مقرر
( oبدون داشتن عذر موجه و اعالم كتبي) ،و يا بازپس گيری گرفتن مقاله پس از ارسال به داوری و يا مشخص شدن ارسال
مقاله به صورت هم زمان برای مجله ديگر.
 oخروج مقاله های رد شده يا انصراف داده شده از آرشيو نشريه پس از شش ماه و عدم پذيرفتن مسئوليت در قبال آن.
 oرعايت قوانين حق مالكيت ادبي و هنری (كپي رايت) توسط نشريه و حفظ حقوق افراد در هنگام انتشار.
 .8حقوق خوانندگان
 oدسترسي آزاد مقاالت به صورت فايل باز و بسته به همراه تصاوير و جداول باكيفيت برای خوانندگان.
 oارتباط با نويسنده(گان )و اركان نشريه و اظهارنظر در رابطه با حوزه كاری نشريه برای خوانندگان و مخاطبان.
 oگزارش تخلف در مقاالت منتشر شده با سند و مدرك جهت بررسي مقاالت مشكوك به سردبير جهت بررسيهای الزم.
 oاستفاده از مقاالت و مطالب نشريه به شرط ارجاع دقيق.
 .9شيوه برخورد ناشر با تخلفات پژوهشي
 oمعيار متخلف شمردن مقاالت ارسال شده نشريه  ،به نقض همان دستورالعملهای موجود در آييننامه اخالق انتشاراتي
نشريه هنرهای صناعي اسالمي ارائه شده بر مبنای كميته اخالقيات( )COPEاست و چنانچه هر يك از مصاديق تخلفات
ذكرشده در فوق متن در پـژوهش نويسـندگان مشاهده گردد ناشر اعمال محدوديت ها براینويسنده(گان) آن مقاله را
حق خود دانسته و همواره همچنين و در هرزماني تمام حقـوق موجـود را برای مقاالتي كه با تخلف چاپ شده اند برای
خود قائل است .بعد از تأييد و بررسي موضوع علمي سرقت سازمان از مسئول ها ،حاميان مالي و مجريان با صالحديد
عوامـل ،نشـريه بـا نويسـنده( گـان) نـاقض قوانين با توجه به ميزان تخلف برخورد قانوني گرفت صورت خواهد .
مراتب برخورد با تخلفات و جهت حفظ حراست از اعتبار و زحمات مجموعـه و ديگر نويسنده(گان ) به شرح ذيل است:
 oرد شدن آنيمقاله نشريه و در صورت انتشار حذف آن از سايت
 oتحريم و قرار گرفتن اسامينويسنده(گان ) مقاله در سياه نامه.
 oاعمال ممنوعيت قبول هرگونه مقاله جديد از آنها به مدت حداقل  24ماه.
 oممنوعيت از داوری مقاالت يا عضويت در هيئت تحريريه نشريه به مدت حداقل  36ماه.

 oپيگيری حقوقي از مراجع قضايي صالح.
 oبه اشتراك گذاری پرونده نقض تخلفات دانشگاه با ساير نشريه ها و نشريات خارجي داخلي.
 oابالغ مراتب طي نامه ای رسمي به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،پايگاه استنادی علوم جهان اسالم( )ISCدانشگاه ها،
موسسه ها ،نشريه های دارای امتياز چاپ براینويسنده(گان).

