
 هنرهای صناعي اسالمي نشريه انتشاراتي اخالق نامه آيين

 رسالت با 1395 سال از تبريز اسالمي هنر دانشگاه هنرهای اسالمي، دانشكده نشريات ازجمله هنرهای صناعي اسالمي فصلنامه دو

 محققان، اطمينان سطح افزايش منظور است. به نموده آغاز را خود فعاليت حوزه هنرهای اسالمي، های پژوهش و انتشار انتخاب

 تدوين و طراحي نشريه اخالقي نامه آئين مركز، اين در آثار نشر و بررسي روند عدالت مورد در ذينفعان ارجمند تمامي و نويسندگان

 منشور» مطابقت با و( COPEانتشاراتي ) اخالق كميته توسط شده ارائه دستورالعملهای» اساس  بر پيشرو نامه آئين .است گرديده

 مؤلفان حقوق از حمايت قانون و ايران فناوری و تحقيقات علوم، وزارت و فناوری پژوهش معاونت مصوب «پژوهش اخالق موازين و

 تعيين و ترسيم با فوق اخالقي نامه آيين است. شده تدوين اسالمي ايران جمهوری مرتبط قوانين همچنين اسالمي شورای مجلس

 اختيارات برخي و نشر و چاپ در زمينه دقيق و طرفانه- بي رويكردی با افراد توسط پژوهشي اخالق رعايت باب در نشريه مشي خط

 آگاهانه پژوهشي تخلفات از بروز دارد سعي نشريه هنرهای صناعي اسالمي در پژوهشي فعاليت های انجام به مربوط مسئوليت های و

 صورت در و ا بوده اجر قابل نشريه دفتر به مرسوله مقاالت جهت تصويب تاريخ از الذكر فوق نامه آيين .نمايد پيشگيری ناآگاهانه يا

از  كه است شده تنظيم زير شرح به بخش 9 در نامه آيين .شد خواهد اصالح و بازبيني نشريه ربط زی مسئوالن توسط اقتضا

 مقاالت مديريت سامانه طريق از نشريه سردبير با را پرسشي هرگونه دقيق، مطالعه ضمن مي شود، درخواست ارجمند مخاطبان

 .نمايند مطرح

 هنرهای صناعي اسالمي نشريه در اخالقي مسئوليت های و اختيارات نامه آيين

 مديرمسئول اخالقي مسئوليتهای و . ختيارات1

o ،احسن اجرای بر عالي نظارت و نشريه انتشار حقوقي و قانوني مسئول و نشريه حقيقي شخصيت باالترين مديرمسئول 

 كار گردش برای الزم حقوقي و اجرايي امور پيگيری و انساني نيروی و مالي منابع مديريت و نشريه است اساسنامه مفاد

 :از است عبارت وی ازجمله وظايف . دارد عهده بر را نشريه

o نشريه. انتشار برای قانوني مجوزهای اخذ جهت اقدام  

o خبرگزاری ، انقالبي نهادهای دولتي، ادارات ها، بانك ها، شركت )با نشريه امور به مربوط موافقتنامه قرارداد هرگونه انعقاد 

 ها(. آن نظاير و اشخاص و  مؤسسات ها،

o دانشگاه پژوهشي معاونت به آن پيشنهاد و نشريه ساالنه بودجه تنظيم. 

o اعضا. ديگر مشورت با ای حرفه هنجارهای رعايت و نشريه كلي اهداف تدوين 

o نشريه كلي سير خط بر نظارت و كلي اهداف به پايبندی . 

o نشريه. جغرافيايي توزيع گسترش و اطالعات آزاد دسترسي به توجه 

o نشريه. اعضا ديگر و سردبير كار پيگيری و نظارت 

o ،انساني. نيروی تأمين جهت الزم پيگيری و پذيری مسئوليت پاسخگويي 

o مقاالت. علمي داوری فرآيند در دخالت عدم 

o نشريه. سردبير و تحريريه هيئت علمي تصميمات در دخالت عدم 

o اجرايي عوامل و داوران ، تحريريه هيئت ، سردبير ، نويسندگان معنوی و مادی حقوق رعايت . 

o حقوقي لحاظ به انتشار و چاپ برای نشريه به ارسالي مطالب نهايي تأييد. 

 سردبير اخالقي های مسئوليت و .اختيارات2

o ،محتوايي و علمي امور مشيت مسئوليت كه است نشريه موضوع با مرتبط حوزه در متخصص و علمي شخصيت سردبير 

مي  سردبير است. نشريه علمي سياستگذاريهای مسئول نيز و تحريريه هيئت عضو كه سردبير عهده دارد. بر را نشريه

 بررسي كمسيون دبيرخانه 8/11/90مصوب « كشور علمي نشريات اعتبار تعيين»نامه  آيين مصوب شرايط دارای بايست

 باشد. فناوری و تحقيقات علوم، وزارت علمي نشريات



o كشور. مطبوعاتي قوانين و مقررات رعايت به موظف و نشريه مديرمسئول قانوني نماينده 

o هنری و فني كاركنان نصب و عزل. 

o مديرمسئول به آن پيشنهاد و نشريه موردنياز ساالنه وبودجه برنامه بيني پيش. 

o بررسي گروه طرف از شده اعالم مشي خط پايه بر نشريه محتوای و عملكرد های شاخص تدوين و طرح پيشنهاد به توجه 

 . نشريات

o نامه آئين چارچوب در تحريريه هيئت داخلي مصوبات اجرای و اسالمي ارشاد فرهنگ وزارت و كشور علمي. 

o داوران. انتخاب نحوه و داوری خصوص در ساالنه حسابرسي انتشار و ساالنه فعاليتهای و علمي عملكرد شاخص گزارش 

o مقامات و تحريريه هيئت به عملكرد بهبود جهت شده داوری مقاالت درصد و انتشار فرآيند و فواصل پذيرش، ميزان 

 .نشريه مسئول

o روز به و منظم طور به نويسندگان به نشريه انتظارات خصوص در الزم دستورالعملهای و راهنماييها ارائهي. 

o از پس هفته يك حداكثر) شده تعيين مهلت ظرف داوران انتخاب و اوليه ارزيابي در داوران و تحريريه هيئت با مشاركت 

 .مقاله دريافت

o ارزيابي وضعيت تعيين ص خصو در نويسندگان به سريع پاسخ و مقاالت همه بهموقع ارزيابي تضمين برای. 

o رعايت و محتوا ازنظر كيفي ارتقای به دستيابي جهت مقاالت داوری بر نظارت با نشريه، علمي صيانت و اهداف حفظ 

 ساختار.

o تحقيرآميز و مغرضانه های ارزيابي ا ب برخورد و جلوگيری داوران، نظر صحت عميق ارزيابي و سنجش . 

o تحريريه هيئت به داوريها نتايج ارائه و شده ارسال مقاالت عرضه. 

o يكديگر برای نويسندگان و داوران هويت بودن ناشناس حفظ و مقاالت در مندرج اطالعات داشتن نگه محرمانه. 

o با سنخيت عدم و بودن نامناسب دليل به مقاالت رد يا نهايي پذيرش خصوص در تحريريه هيئت تصميمات تشريح 

 .نشريه محورهای

o نويسندگان برای داوران توصيه و نظر گرفتن از بعد. 

o اخالقي هنجارشكني به متهم نويسندگان به پاسخگويي فرصت دادن. 

o ديگر زماني برههي در يا تأييد دوباره باشد الزم اينكه مگر تكراری، و هم به نزديك موضوعات با مقاله چاپ از جلوگيری 

 شود تكرار

o مقاله  در قبلي مقاله های كامل جزئيات درج با باشد، شده انجام متفاوتي تحقيق جامعه ی با يا و ديگر زبان به قبالً مقاله يا

 جديد؛ ی

o های يادداشت بيان قبلي، مورد استرداد شده، چاپ مقاله يك در نادرست شواهد وجود صورت در اصالحيه فوری انتشار 

 مناسب. شكل به مرتبط

o داوران. و نويسندگان معنوی و مادی حقوق پيگيری 

 

  خليدا مدير خالقيامسئوليت های و  راتختياا .3

    هـب نشريه  لتأييدمديرمسئوو  بيردسر بنتخاا با كه ستا اسالمي یهنرها هنشكددا  علمي هيئت یعضااز ا نشريه خليدا مدير

 حشر به نشريه خليدا مدير ظايفو هما داشت.  هداخو رحضو علمي ورانمشا وهگرو  انبيرد وهگر تجلسادر  جلسه  رـبيد انوـعن

 است: يرز

 هـنام    ينـيآ طبق بيردسرو   لمديرمسئورحضوو  هماهنگي با تحريريه هيئت تجلسا منظم تشكيلو  تنگاتنگو  مستمر طتباار

 ه.تحريريئت هيی  هشد تصويب يـخلدا



 .انبيردسر تجلسا رتصوتمصوبا ایجرا یپيگيرو   هشد تشكيل تجلسا رتئهصوارا  

 أخيرـتاز   یگيرـپيش   رمنظو به مربوطه  نشناساركااز  ركا ارشگز يافتو در تنشريا نشناساركا ریكااداری و  خليرداموا برنظارت 

 .نشريه ركا در نظمي بي ياو 

 تـثب،   تاالـمق لساار اد،فرا بنتخاا حل  شامل تمقاالو داوران  نمترجما ران،ستاايرو به طمربو مالي یهاو   بحسا مسائل پيگيری

 .لمديرمسئوبه آن  ارشگزو   منجاا و تمكاتبا مربوطه یها پوشهدر 

 .ننويسندگا بيربهدسر يا تحريريه ت هيئ پاسخ  لساو ار تمقاال يافتدر  

 .تمقاال موقع بهداوری   تــجه زمال   یها یپيگيرو   داوران   يــيابارز ناــمز  هــبتوجه  

    یها تيــسرانا  رــيگو  د حتماليا  یها داریبر هكالو تقلب ،بياد سرقتی   رهاــبداوران در    نظربه    توجه و شناسايي   

 .وملز رتصودر  هياخورعذو  ت،صالحاا زم،ال تتوضيحا   هـئو  ارا يـــخالقا

 لاـسارو  يمـتنظو  بيردرـس      مدير مسئول و ،اعضاء هيات تحريره هماهنگيبا )نشريه پچااز  قبل تحريريه هيات تجلسا برگزاری

 .ءعضاا تمامي ایبر جلسه رتصو

 مقاالت. يافتدر جهت انخوافر ئهو ارا نشگاهيدا كزامر يگرو د معلووزارت  ه،نشگادا ه،نشكددا سايت سطحدر  نشريه سانير  عطالا   

 .ISCو  SID ،ISIبين لمللي مانند: و   خليدا ینماهارتاو  نشگاهيو دا علمي كزامردر  هشد پچاتمقاال ثبت به طمربو رموا منجاا

 دانشگاه.و  هنشكددا سطحدر  ربادو  سالي قلاحد قديمو  جديد هنشگادا هشد پچاتنشريا ئهو ارا هنمايشگابرگزاری 

 .نشريهایمحتو  با تخصصيمرتبطو  علمي ،نشگاهيدا كزامر به   نشريهتوزيع شماره های 

 .برگشتيو  فتهر وشفر تنشريا ادتعدو  رهشما هردر شده  پچا تنشريااد تعداز  قيقد رماآ تنظيم  

 هيات تحريريه.و  بيردسر لمديرمسئو به صالحيا های   حل  پيشنهاد راهو  نشريهنمخاطبااز  هيانظرخوو  رفكاا سنجش

 .لمديرمسئو تشخيص بهمحوله   رموا ساير منجاا

 داوران اخالقي مسئوليتهای و اختيارات. 4

o انتخاب دانشگاه از خارج و داخل علمي هيئت اعضای از متشكل و متخصص داوراني مقاله، هر تخصصي زمينه به بنا 

 .داشت خواهند عهده به را نشريه دفتر به نظرات ارسال و داوری وظيفه انجام كه ميگردند

o نشريه. در مقاله دارای پژوهشگران طرف از ديگر مقاالت ارزيابي جهت نشريه متقابل دعوت پذيرفتن 

o ،داوری. تخصصي حوزه در منتشرشده متون ر ب كافي تسلط و بررسي مطالعه 

o حوزه به توجه با مقاله از بخشي مورد در خود داوری نظر اعمال اعالم يا تخصصي حوزه از متفاوت مقاالت نپذيرفتن 

 تخصصي.

o حداكثر) شده ن تعيي زمان مدت رعايت در توانمندی عدم صورت در مقرر، زمان در مقاله داوری اتمام و ارزيابي در تسريع 

 ماه. يك

o جديد. داوری انتخاب يا بيشتر زمان مدت تعيين برای سردبير با تأخير بدون و زودتر تماس 

o عليه داوری پيش غيرمنصفانه) بررسي بروز امكان يا و منافع تضاد وجود صورت در نشريه به مقاله عودت يا و داوری 

 و داوری برای شده ارسال مقاله در همكاری يا انجام نويسنده، تشخيص و هويت با آشنايي يا نامطبوع با نتايج مطالعاتي

 ها، شركت مؤلفين، با عاليق تعارض ديگر، نشريهای يا نشريه همان در بررسي تحت و مشابه تكميل حال در مقاله يك يا

 مذهبي(. و نژادی شخصي، سليقه ای، نظر اعالم يا و مؤسسات يا

o نشريه. مسئوالن اطالع بدون ديگر شخصي به شده محول داوری واگذاری عدم 

o نويسندگان. برای داور هويت بيانگر چيز هر انجام يا گفتن نوشتن، از اجتناب 

o نشريه. سردبير به مقاالت علمي و محتوايي كيفي، بررسي در رساندن ياری 

o كامل. دهي ارجاع با ضمايم و ها قول نقل تصاوير، تحقيقات، كليه منابع، دقيق بررسي 



o اطالعات و ا پيشنهاده ، جزييات ارائه و علمي داوری تشريح جهت شفاف علمي های استدالل و مستندات كارگيری به 

 جهت كافي

o سردبير. برای خوانندگان( به خود پيام واضح و صريح انتقال نويسنده)برای به خود های توصيه توجيه 

o با مقاله ضعف و قوت نقاط مورد در صادقانه و تأثيرگذار و انتقادی ارزيابي ، وتحليل تجزيه تخصصي، و فني نظرات ارائه 

 نويسنده. با مخرب يا آميز طعنه برخورد دوراز به و مثبت لحني و شيوه

o منفي بسيار های ارزيابي و مقاله نويسندهي با مواجهه در صميمانه و دوستانه بسيار های )ارزيابي ابهامآميز رفتار از پرهيز 

 و رد تأييد، اوليه) بررسي از سردبير نمودن مطلع در واضح بيان و مذكور( مقاله مورد در سردبير با خصوصي نشست در

 مقاله(. اصالح

o عدم و مقاله در اخالقي مالحظات گرفتن ناديده و خالف عمل به بودن مشكوك از محرمانه صورت به سردبير ساختن آگاه 

 نشريه. رسمي اعالم زمان تا شها بخ ساير با خود های نگراني انتشار

o مجدد بررسي درخواست زمان در جز قبلي، شده بررسي مقاالت در اوليه ارزيابي جزييات با رابطه در سردبير به گزارش 

 آنها. توسط

o با رابطه در خود نظرات اعالم و شده ارسال مقاله های انتشار با رابطه در تصميم گيری برای علمي دبيران با همكاری 

 عدم يا انتشار

o الزم. زمان در مقاله انتشار 

o انتشار از قبل نويسندگان جديد نتايج و دادهها اطالعات، از شخصي)استفاده پژوهش پيشرفت برای علمي سرقت از پرهيز 

 آن(.

 نويسندگان اخالقي های مسئوليت و وظايف .5

o سامانه. طريق از مقاله ارسال فرآيند رعايت و نشريه استانداردهای و نامه شيوه دقيق مطالعه 

o نشريه. دفتر با ارتباط و مكاتبات مسئول نويسنده عنوان به نفر يك معرفي 

o نادرست و جعلي اطالعات دادن يا و نتايج و ها داده كاری دست از هیزپر. 

o پژوهش. در دادهها تفسير و آناليز درك، طراحي، فرآيند در تأثيرگذار علمي سهم نيز و كافي مشاركت 

o مقاله ارائه به نسبت آنها توافق و مقاله نويسندگان همه مطالعه از مسئول نويسنده اطمينان. 

o عناوين همراه به پژوهش در درگير همكاران و مسئول افراد حقيقي، نويسندگان نام ذكر از مسئول نويسنده اطمينان 

 پژوهشي. درست

o دانشجويي. رسالههای و ها نامه پايان از مستخرج مقاالت برای مشاوران و راهنما استادان امضای و نهايي تأييد 

o پژوهش در يك هر مشاركت ميزان بر بنا نويسندگان اسامي ترتيب رعايت. 

o منسجم. و علمي صورت به نشريه تخصص با مرتبط مقاالت سازی آماده 

o مقاله در عنوان ذكر بدون ديگران آثار ترجمه از پرهيز و مفيد موضوعات با اصيل پژوهش ارائه. 

o درصد 70 حداقل داشتن نظر در با شده ارسال مجدد مقاله يك بررسي جهت نشريه سردبير تأييد و مسئول به گزارش 

 تغييرات.

o های پرسش ساختار و نتايج به مربوط تناقضات يا متن با مرتبط های داده حذف عدم و نتايج و ها يافته كامل گزارش 

 پژوهش.

o در پژوهش مورداستفاده ابزار ساير و پرسشنامهها ها، مصاحبه خام، دادههای ارائه با جزييات ذكر و عمومي دسترسي 

 تكرار جهت يكسان های داده مجموعه به پژوهشگران ساير آسان دسترسي امكان و مقاله كار بهبود جهت نياز صورت

 .پژوهش



o منابع. بخش يا متن در منبع دقيق ذكر با نويسندگان ساير حقوق رعايت و خود زبان به ديگران مطالب انتقال 

o اشخاص،  تحقيقات و اينترنتي پايگاههای و نشريات كتب، از استفاده صورت در صريح و كتبي اجازه كسب الزامي موارد در

 جزئي(؛ ديگران)حتي نظرات نمودار و اشكال نتايج،

o مستقيم قول نقل عالمت از استفاده و پژوهشگران ديگر مقاله از توجهي قابل بخش تكرار و متن كردن كپي از پرهيز 

 خود. ی منتشرشده مطالب و هها داد از استفاده هنگام در حتي موارد اين در ( )گيومه

o گرفته. صورت پژوهش واسطه به زيست محيط يا و حيوانها انسانها، متوجه خطرات شفاف ذكر 

o تحقيقاتي. پروژه هرگونه ا ی نامه پايان از اعم مقاله استخراج منبع اعالم 

o علمي، مشاوران همكاران، مقاله، مكاني و معنوی مادی، پشتيبانهای از اعم مقاله ذينفعان كليه معرفي و رضايت جلب 

  های آزمودني

o مقاله. در آنها دربارهي دقيق اطالعرساني و درج و پژوهش فرآيند در سازماني يا شخصي كمك و انساني 

o پژوهشي. تخلفات از پيروی عدم 

o آنها. به منطقي و علمي پاسخ ارائه و داوران به نقدپذيری و ويرايش اجازه  

o روز( 30 كلي و روز 15 اصالحات)جزئي انجام برای مقرر مهلت رعايت 

o داوری مراحل به ورود از قبل مقاله چاپ از انصراف خواستار صورت در نشريه دبير به مسئول نويسنده كتبي اعالم. 
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o وقوع از ازآن، پس يا صناعي اسالمي،هنرهای  نشريه در مقاله چاپ يا و ويرايش داوری، ارسال، مراحل از يك هر در اگر 

 مي شود. محسوب نويسنده)گان( برای پژوهشي و انتشاراتي غيراخالقي رفتار گردد، حاصل ذيل اطمينان موارد از يكي

 بدون و تقلبي صورت به غيرواقعي آزمايشگاهي نتايج و دادهها گزارش ثبت، جعل: ساختن، :شامل پژوهشي تخلفات موارد

 آنها. اجازه كسب بدون ديگران اسامي  و هويت امضاء، ارائه يا و محقق مطالعه

o :نتايج از متفاوت صورتي به پژوهش نتايج و وسايل مواد، تغيير يا و حذف شده، دستكاری دادههای گزارش و ثبت تحريف 

 خاص.  مقاله ای يا مؤلف به استناد يا و مطلوبتر نتايجي به رسيدن حقيقي برای

o انتساب ، خود نام به تصرف و دخل اندكي با آن انتشار و مقاله انجام برای ديگر شخصي گرفتن كار به علمي: اجاره 

 مؤثر سهم و نقشي داشتن بدون نويسنده)گاني( اسامي به كار بردن نيز و پژوهشي مركز يا مؤسسه به نويسنده غيرواقعي

 پژوهش.  اصل در

o قالب در و خود فكری جريان در ديگران ايدههای يا روشها مقاالت، از عمدی استفاده ی و نمودن علمي: دخيل سرقت 

 منابع.  ذكر بدون خود نام به مقاله

o زمان از قبل خارجي چه و داخلي چه ديگر نشريهای به آن از بخشي يا شده چاپ مقاله زمان هم ارسال اضافي: و زائد نشر 

 نويسندگان(. كليه متوجه موضوع، اين رعايت عدم )مسئوليت نهايي دريافت نتيجه

o جديد. عنوان با نشريات به ها آن ارسال و متعدد مقاالت به مطالعه يك تقسيم انتشارات: همپوشاني 

o متني. درون دهي منبع يا و متن محتوای در استفاده بدون مقاله يك در متعدد منابع منابع: ذكر كاری دست 
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o تحريريه، هيئت اعضای )سردبير، نشريه در فعال افراد توسط نشريه اخالقي آيين نامه و قوانين تأييد و مطالعه درخواست 

 ناشر( و نويسنده، داوران، ی، داخل مدير

o نشريه اجرايي و داخلي مدير تحريريه، هيئت اعضای سردبير، برابر در مقاالت نويسندگان شخصي اطالعات از داری امانت 

  داوران، ،

o پيگيری( كميته اختيار در آن دادن قرار و علمي سرقت پيگيری جهت )مگر ناشر و ويراستار 



o كامل انتشار عدم و مقاله نشر حق بودن محفوظ منظور به ارسالي مقاله اصالت با رابطه در نويسندگان از تأييديه گرفتن 

 آن. از بخشي يا

o ديگر. الكترونيكي فضای يا نشريه در 

o برای علمي سرقت موارد ارزيابي حق بودن محفوظ و ادبي سرقت نرمافزارهای توسط نشريه به ارسالي مقاالت تمام بازبيني 

 نشريه.

o مديريت از مجوز كسب يا و منبع ذكر بدون نشريه اطالعات و مقاالت از هايي بخش يا كل از كپي برداری و اقتباس منع 

 نشريه.

o در درج برای نشريه محورهای با مطابق هنرهای اسالمي ی درزمينه تحليلي و پژوهشي -علمي مقاالت چاپ و پذيرفتن 

 .اولويت اساس بر تحريريه هيئت تصويب و داوری از پس نشريه

o (.تدوين و گردآوری، ترجمه،) مروری -علمي و پژوهشي -غيرعلمي ای مقالهه چاپ از نشريه معذوريت 

o قانوني. موعد از زودتر پژوهشي تخلفات و نقض دارای مقاالت برای آن انتشار يا و داوری فرآيند از شده ارسال مقاله حذف 

o سايت در بارگذاری از روز ده گذشت از بعد تنها مقاله بررسي از انصراف پذيرش. 

o مقرر موعد از بعد چاپ برای شده پذيرفته های مقاله انتشار يا و داوری مرحله به مقاله ورود از بعد انصراف پذيرش عدم.  

o ی ه باز در ( گان)ه نويسند طرف از اصالحات دريافت عدم صورت در شده داوری مقاله آرشيو و مسئوليت پذيرش عدم 

 مقرر زماني

o (كتبي اعالم و موجه عذر داشتن بدون)، ارسال شدن مشخص يا و داوری به ارسال از پس مقاله گرفتن گيری بازپس يا و 

 .ديگر مجله برای زمان هم صورت به مقاله

o آن. قبال در مسئوليت پذيرفتن عدم و ماه شش از پس نشريه آرشيو از شده داده انصراف يا شده رد های مقاله خروج 

o انتشار هنگام در افراد حقوق حفظ و نشريه توسط (رايت كپي) هنری و ادبي مالكيت حق قوانين رعايت. 
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o خوانندگان برای باكيفيت جداول و تصاوير همراه به بسته و باز فايل صورت به مقاالت آزاد دسترسي. 

o مخاطبان و خوانندگان برای نشريه كاری حوزه با رابطه در اظهارنظر و نشريه اركان و (گان)نويسنده با ارتباط. 

o الزم بررسيهای جهت سردبير به مشكوك مقاالت بررسي جهت مدرك و سند با شده منتشر مقاالت در تخلف گزارش. 

o دقيق ارجاع شرط به نشريه مطالب و مقاالت از استفاده. 
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o تيرانتشاا قخالا ييننامهدر آ دموجو یلعملهاراستود نهما نقض به،   نشريه هشد لساار تمقاال دنشمر متخلف رمعيا 

تخلفات  يقدمصااز  يك هر چنانچهو  ستا (COPEكميته اخالقيات) یبر مبنا هشد نشريه هنرهای صناعي اسالمي ارائه

را  مقالهآن  (نگا)هنويسندایبر يت هاودمحد لعماا ناشر ددگر همشاهد نندگاـنويس هشوژـپدر      متن قفودر   هكرشدذ

 ایبر ندا هشد پچا تخلف با كه مقاالتي ایبررا  دوـموج  قوـحق  متما مانيزهرو در   همچنين ارههموو   نستهدا دخو حق

 صالحديد با   نمجرياو  مالي نحاميا ،ها لمسئواز   نمازسا  سرقت علمي عموضو سيربرو  تأييداز  بعد.  ستا قائل دخو

.   هداخو رتصو گرفت قانوني ردبرخو تخلف انميز به توجه با  نيناقو اقضـن  (ناـگ )هندـنويس اـب ريهـنش،     لـماعو

 :  ستا يلح ذشر به ( نگا)هيگر نويسندو  د هـمجموع  تحماو ز رعتبااز ا  ستاحر  حفظ جهتو  تتخلفا با ردبرخو تبامر

o  سايتآن از  فحذ رنتشاا رتصوو در  نشريه نيمقالهآ نشدرد 

o  نامه. هسيادر   مقاله ( نگا)هسامينويسندا گرفتن ارقرو تحريم 

o هما 24 قلاحد تمد ها بهاز آن جديد مقاله هرگونه لقبو ممنوعيت لعماا.  

o  ماه.  36قل احد تمد به تحريريه نشريه هيئتدر  عضويت يا تمقاالداوری ممنوعيت از 



o حصال  قضايي جعامراز حقوقي  یپيگير. 

o  خليدا جيرخا نشريات وشريه ها ن  ساير با هنشگادا تتخلفا نقض هندوپر  اریگذ اكشترابه. 

o سالا نجها معلو دیستناا هپايگا وری،فناو  تتحقيقا م،علووزارت  به سميای ر نامه  طي تبامر غبالا(مISC)  ها  هنشگادا، 

 (.نگا)هنويسندایبر پچا زمتيای دارای اها نشريه موسسه ها،


