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 3عضو ثابت و  2شامل رئیس،) نفر می باشد 6اعضای گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی که متشکل از حداقل -1

 1که می بایست اعضای مدعو در زمینه علمی موضوع گزارش شده دارای مدرک تخصصی مرتبط باشند و ( عضو مدعو

باشد. همچنین حداقل یک نفر از اعضای ثابت گروه دارای سه سال سابقه  دانشگاهعضو مدعو از خارج از  3نفر از آن 

  د.جیحاً دارای رتبه دانشیار باشفعالیت پژوهشی در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی باشد و تر

 د.مستقر می باشدانشگاه دبیر خانه گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی در معاونت پژوهش و فناوری  -2

 د.منصوب می گرد دانشگاهرئیس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی به پیشنهاد رئیس  -3

تخلف پژوهشی با پیشنهاد اعضای ثابت و با موافقت  اعضاء مدعو هیات بررسی و تحقیق ترجیحاً بر اساس موضوع -4

 .رئیس گروه تخصصی دعوت می شوند و می توانند بر حسب پرونده ارسالی به کمیته، متغیر باشند

اعضاء ثابت گروه تخصصی بررسی تخلفات علمی با پیشنهاد رئیس گروه تخصصی و با حکم معاون پژوهش و فناوری  -5

 .وب می شوندسال منص 2به مدت  دانشگاه

ارکان 

گروه 

تخصصی 

بررسی 

تخلفات 

پژوهشی 

دانشگاهدر   
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مت پژوهش و همچنین نحوه پیشگیری از بروز البرنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص برنامه های مربوط به س -1

 دانشگاه.تخلفات پژوهشی در 

گیری جهت جلو (شابه یاب)تت تکمیلی با استفاده از نرم افزار همانند جو البررسی پروپوزال های دانشجویان تحصی-2

  .ارائه گواهی جهت ادامه انجام پژوهش از موازی کاری و تکراری بودن پایان نامه ها و در صورت تایید،

 هش وق پژوالت تکمیلی و بررسی در چارچوب موازین اخالدریافت یک نسخه از پایان نامه های دانشجویان تحصی-3

  ی.در صورت تایید، ارائه گواهی جهت انجام امور فارغ التحصیل

 .رسیدگی به کلیه شکایات در خصوص تخلفات پژوهشی -4

 . دانشگاهارائه گزارش آماری فعالیت های گروه تخصصی به معاونت پژوهش وفناوری -5

وظایف 

گروه 

صی تخص

بررسی 

تخلفات 

 پژوهشی
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 به دبیرخانه گروه تخصصی بررسی( با امضا و محرمانه) تخلفات پژوهشی به صورت مکتوبارسال گزارشات و شکایات -1

 .تخلفات پژوهشی

 .انتخاب اعضای مدعو و اقدام به تشکیل جلسه به منظور بررسی پرونده شکایت یا تخلف-2 

 .هشیفات پژوارزیابی دقیق کلیه مدارک و مستندات پرونده شکایت و یا تخلف توسط اعضای گروه تخصصی تخل-3

ند عات همانالجهت بازیابی نوشته های همانند، اندازه همانندی و منبع اط (تشابه یاب)استفاده از نرم افزار همانندجو -4 

 .در بررسی پرونده های تخلفات

ارسال گزارش کامل از نتیجه بررسی تخلف پژوهشی به هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی  -5

 یته انضباطی دانشجویانو کم

 :عات زیر برخوردار باشدالاین گزارش بایستی حداقل از اط: 5-1

  .نتیجه بررسی و اظهار نظر کارشناسی گروه تخصصی نوع تخلف، مدارک و مستندات ، دفاعیات مدعی و متخلف،

ات لفات پژوهشی به هیجریمه در گزارش فوق، متناسب با تخلف از طرف گروه تخصصی بررسی تخ پیشنهادارائه : 5-2

 ن(.اهیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی و کمیته انضباطی دانشجوی)تصمیم گیری و صدور حکم 

 

مراحل 

اجرایی 

بررسی 

تخلفات 

 پژوهشی 
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 هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی و کمیته انضباطی دانشجویان بر اساس آیین نامه های

 ید.انضباطی مربوطه نسبت به صدور حکم اقدام می نما
تصمیم 

گیری و 

 صدور حکم
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 کند( ..و . برداری کپی، تقلب، داده چنانچه دانشجو در حین تدوین رساله اقدام به تخلف علمی ) دستبرد ادبی، جعل -1

 راثبات شود، مطابق قوانین و آیین نامه ها و دستو (زیرمصادیق مطابق ) و این موضوع طبق شیوه نامه تخلفات پژوهشی

 شد. العمل های مصوب اقدام خواهد

.احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رساله، منجر به ابطال مدرک تحصیلی وی خواهد شد -2  

ابطال 

مدرک 

 تحصیلی
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 مورد( 75) مصادیق تخلفات پژوهشیعناوین و 

 ردیف  عنوان تخلف مصادیق

  .حیت علمی در موضوع مورد پژوهشتخصصی و صالدانش عدم داشتن ( 1

 .عدم مراعات صداقت در ارائه گزارش کارهای علمی خود برای کسب امتیازات علمی و اداری و ترفیع و ارتقا( 2

سفارش ت خود، دیگران یا موسسه ی الجانبداری در فرآیند انجام پژوهش با دخالت دادن پیش فرض ها و تمای( 3

 .دهنده ی پژوهش

 .عدم ارائه نتایج واقعی پژوهش بدلیل ترس و تاثیر فشارها و جهت گیری های سوء پیرامون پژوهشگر( 4

امتناع از انتشار نتایج بدست آمده پژوهش در بازه ) در انتشار نتایج پژوهش( موعد مقرر) عدم پایبندی به عنصر زمان( 5

 ی(.از روی عمد یا به طور سهو زمانی معین، بدلیل منافع سودجویانه

 یل امنیتی می توان انتشار نتایج پژوهش را به زمان دیگر موکول کردالد به فقط. 

ابهام و عدم دقت در تدوین گزارش پژوهش با روشن و شفاف نبودن مرز بین دست آوردهای علمی پژوهشگر و یافته ( 6

 .های گرفته شده از کار دیگران

 یی.یگران، بازی با الفاظ، زیاده نویسی، کلی گویی، جزم اندیشی و مصرف گرابازنویسی گفته های د( 7
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 پژوهشی
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 تعصّب، حسادت، کینه و خشم، غرض ورزی عاطفی، توهین وجسارت، تحقیر و استخفاف دیگران، حرمت شکنی،( 8

برداری ناپسند از  بزرگ نمایی خود و موضوع، انفعال در نگره ها و باورها به دلیل دگرباوری، فریب، آزار و اذیت، بهره

 .واژه ها و افراد

 له(.مجله، سایتِ حامی مقاله و نویسنده ی مقا) استفاده و استناد به منابع مشکوک و فاقد اعتبار علمی( 9

 .عدم رعایت منافع ملی در کلیه مراحل انجام پژوهش( 11 

  .هشیشیار، استادیار و ... در آثار پژوف واقعیت از عناوینی مانند دکتر، کارشناس ارشد، استاد، دانالاستفاده خ( 11

 .ت علمیاالهر گونه حذف و تغییر در نشانی اصلی نویسنده یا نویسندگان مق( 12

 .عدم استفاده از واژه های متناسب با کار انجام شده نظیر ترجمه، تألیف، تصنیف، تحقیق( 13

 .ذینفعان در تمام مراحل پژوهشعدم رعایت منافع ( 14

ذف حانتساب غیر واقعی پژوهش به افراد فاقد هویت واقعی و فرد یا افرادی که هیچ نقشی در پژوهش ندارند و ( 15

 .از فهرست نویسندگان( فرد یا افرادی که نقش به سزایی در جنبه های علمی پژوهش داشته اند) مؤلف حقیقی

  مشارکتی، باید نام کلیه کسانی که در انجام پژوهش، جمع آوری داده ها و نظیر آن در تمامی کارهای نوشتاری

مشارکت علمی داشته اند به عنوان مؤلف ذکر شود. در صورت عدم رضایت آنان، یک یا چند مؤلف مجاز به استفاده 

 .از داده های آنها نمی باشند

 یسندگان در نگارش پژوهش و مشارکت عدم رعایت ترتیب درج اسامی بر اساس سهم هر یک از نو( 16

 . ی آنهاقانهالخ

 .سوء استفاده از منابع مالی تخصیص داده شده جهت انجام پژوهش( 17

کتمان نتایج خاصی از تحقیق در ازای دریافت وجوهی از متولیان تحقیق یا تهیه گزارش های چندگانه که موجب ( 18

  .شودمخدوش شدن نتایج تحقیق و سردرگمی خوانندگان 

ت مربوط به بودجه، افراد و یا موسسات حمایت کننده و مرتبط با پژوهش و یا اظهارات غیر واقعی العاعدم اظهار اط( 19

 .در این ارتباط

 .نام مرکزی که پژوهش در آنجا انجام شده النعدم اع( 21

 .مقاله و محل ارسال آنع قبلی آنها از محتوای التهیه و ارسال مقاله با ذکر نام همکاران و بدون اط( 21
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 ا.ت نادرست درباره ی خود به آنهالعاعدم معرفی مناسب پژوهشگر به آزمودنی ها و ارائه ی اط( 22

نوع پرسش های پژوهش، درجه ی حساسیت این پرسش ها و تأثیرهای ) عدم روشنگری آغازین در خصوص پژوهش( 23

 .به آزمودنی ها( پژوهش برآنها احتمالی

 .اجبار آزمودنی ها جهت مشارکت در پژوهش( 24

 .عدم رعایت حریم خصوصی آزمودنی ها( 25

 .عات مربوط به آزمودنی ها در شرایط خارج از هدف های پژوهشی و یا برای مقاصد شخصیالاستفاده و کاربرد اط( 26

 (.افشای هویت) آزمودنی ها در پژوهشعدم رعایت رازداری و ناشناخته ماندن ( 27

 .افشای عناوین و نتایج فعالیت های پژوهشی که جنبه محرمانه دارند( 28

 .ع و مجوز صاحبان حقالعات اشخاص یا نهادها، بدون اطالانتشار اسرار و اط( 29

 حیوان، انسان،) جهت حفاظت و آسایش آزمودنی های الزمایمنی، ضوابط و استانداردهای  ،المتعدم رعایت س( 31

 ه.در حین پژوهش به بهانه پیشرفت علم و منافع جامع ( اسناد و مدارک، آثار باستانی و محلی اشیاء، گیاه،
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 ساخت، ثبت و انتشار داده ها یا نتایج یک پژوهش یا محصول علمی به صورتی که تمام یا بخشی از ( 31

  ند:مان وجود نداشته یا غیر واقعی باشد. النتایج مذکور اصداده ها یا 

 ی نتیجه های ساختگی به عنوان نتیجه های آزمایش یا خروجی دستگاههای اندازه گیری یا نرم افزارارائه.  

 ر.جابه جا کردن نتیجه های یک بررسی با نتیجه های بررسی دیگ 

  واقعی یا ثبت غیر واقعی از آنچه روی نداده استساختن داده های غیر واقعی و یا دادن گزارش غیر. 

 عات ساختگی که در واقع هیچ اقدامی برای گردآوری آنها نشده استالارائه اط. 

 داده سازی و استفاده از داده های مشابه جوامع تحقیقاتی دیگر. 
 

 

جعل داده 

 ها
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تجهیزات و موارد مورد استفاده در مطالعه  ها،مراحل، روش  دستکاری یا حذف عمدی کامل یا بخشی از داده ها،( 32

 ند:مان ،فته های واقعی متفاوت باشدیاو پژوهش به صورتی که با داده یا 

 ،برای رسیدن به نتیجه هایی که در مقاله داده شده  ارائه ی مراحل آزمایشگاهی یا فرایندهای غیرواقعی تحلیل

 ت.اس

 زی یا آزمایش های تجربیدست کاری نتیجه های به دست آمده از شبیه سا. 

 ،نتیجه های آزمایشگاهی، یا بخشی از تحلیل های نظری که ارائه ی آنها، نتیجه های به  حذف بخشی از داده ها

 .دست آمده را مورد تردید قرار می دهد

 واقعی مورد نظر در شکل ها یا نمودارها استفاده از نرم افزارهای مختلف برای ایجاد تغییرهای غیر. 

  کاری شرایط آزمایشگاه برای رسیدن به نتیجه های دلخواهدست. 

 خوش رنگ و آب جلوه دادن یا بزرگ نمایی امور کوچک با هدفِ پنهان کردن واقعیات بزرگتر. 

 ،اضافه کردن به داده ها به نحوی که آنچه ارائه می شود کاری نو بنماید  یاتعدیل و  دست بردن در داده ها، حذف

  .با اینکار درست جلوه کندو یا نظریه ای خاص 

  دستکاری کردن عمدی در دستگاهها و روند تحقیق و آزمایش به نحوی که نظریه ای خاص درست یا غلط جلوه

  د.کن

 د.بیان ادعا یا پدیده ای که واقعی نباش 
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بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب اثر. ت علمی الکپی برداری کامل یا بخشی از یافته های پژوهشی یا محصو( 33

  :شامل

 اقتباس نزدیکِ افکار و الفاظ نویسنده ی دیگر.  

 تناظر یک به یک در بیان اندیشه ها و شباهت های ساختاری در نوشتار. 

 ،نتیجه ها یا کلمه های دیگران به خود، بدون ارجاع مناسب و با نیت ارائه فرآیندها، انتساب ایده ها، نظریات 

 .بعنوان کار خویش

 استفاده کردن از نظریات یا کارکرد افراد دیگر و ارائه آن بعنوان کار خود بدون ذکر نام و با دادن اعتبار به آنها.  

 استفاده یا تقلید از زبان، فکر و یا نوشته نویسنده دیگر و ارائه آن بنام خویش.  

  یا نظریات برای نفع شخصی، بدون ارجاع به کار اولیهاستفاده از کار شخص دیگر به شکل کلمات، فرآورده ها و. 

 ی کل یا بخشی از آثار دیگران بدون کسب اجازه از مبادی ذی ربط، و معرفی آن به عنوان یک پژوهش ترجمه

اصیل علمی برداشتن اصل یک مقاله و ثبت آن به نام خود در محل دیگر مانند ترجمه یک مقاله و چاپ آن در 

 .ی ارائه مقاله چاپ شده دیگران در سمینارهای داخل یا خارج کشورمجالت علمی داخل
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 علمی
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 ت، پایان نامه و کتب چاپ شده دیگران بدون ارجاع به نویسندگان مقاله، پایان الاستفاده کامل یا بخشی از مقا

 .نامه، کتب یا اثر

  کپی برداری غیر قانونی از نتایج پایان نامه دیگران. 

 قی مرتبط با منابع و آثار چاپی در هنگام استفاده از منابع و آثار الکترونیکیالخی موازین اعدم رعایت کلیه.  

 ارجاع دهی مرسوم یعدم رعایت ارجاع دهی طبق سنتهای ای پی ای یا شیکاگو و سایر نظامها. 

 کلمه به"کپی برداری یا ترجمه مستقیم اغلب، شامل استفاده یک پاراگراف یا بیشتر، از منبع اصلی به شکل 

 د.می باش (بدون پاورقی) "جمله به جمله"یا  "کلمه

 ت: استفاده از اصل جمله و آوردن آن در مقاله دیگر، بدون ارجاع به متن الکپی برداری غیر قانونی از نتایج مقا

جداول، منحنی، عکس، روش  اصلی و اجازه ی کتبی از مالک معنوی آن در صورت استفاده از شکلها، نمودارها،

  .دیک فرآیند، پرسشنامه ی تدوین شده و هر چیز دیگری که مستقیماً توسط مؤلف حاصل نشده باش های انجام

 غم علیر از منابع گوناگون، "جمله به جمله"یا مونتاژ نمودن پاراگراف ها "کلمه به کلمه" التکپی نمودن جم

  .اشاره به مأخذ آنها در انتهای هر جمله یا پاراگراف

  ست.مانع االاز منبع دیگر با ذکر مرجع صرفًا داخل گیومه ببیان مستقیم  تبصره: 

  کپی برداری از ساختار یا الگوریتم نوشتاری دیگران، به عبارت دیگر، دنبال کردن الگوی چهارچوب نوشتاری

 .دیگران به همان فرم

ست. آزمایش تحقیقاتی ا منظور از ساختار یا الگوریتم نوشتار، متدلوژی پژوهش در فرمت تئوری یا روش انجام توضیح:

به عبارت دیگر زمانی می توان از روش تحقیق تئوری یا آزمایشگاهی دیگران استفاده نمود که به روشنی بیان شود که 

 .روش برگرفته از کدام منبع یا مرجع است

افرادی را برای این منظور به کار گیرد  منظور این است که پژوهشگری به جای آنکه خود به انجام پژوهش بپردازد،( 34

سپس، بعد از تحویل کار، با دخل و تصرف اندکی در پژوهش صورت  ش نکند،الو خودش در فعالیت پژوهشی چندان ت

 .گرفته، آن را به نام خود منتشر نماید

 

اجاره ی 

یعلم  
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راهنما و یا همکاران فعالیت علمی از مفاد  (ان)بطوری که استاد( پس از فارغ التحصیلی) چاپ مقاله توسط دانشجو( 35

 .آن مطلع نباشند

 .، توسط نویسندگان آن(صحت مطالب مندرج در مقاله) نپذیرفتن مسئولیت محتوای مقاله( 36

 ل.عدم پذیرش مسئولیت گروه پژوهشی و صحت کل پژوهش توسط نویسنده ی مسئو( 37

کننده در پژوهش، در بخش سپاسگزاری که نویسنده یا  عدم سپاسگزاری از افراد حقیقی و حقوقی مشارکت( 38

 .ملزم به ذکر نام آنها بوده اند نویسندگان بر اساس مستندات،

انتساب غیر واقعی پژوهش به موسسه ای که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیت حرفه ای فرد نویسنده ( 39

 .نداشته است

راهنما و ( ان)ت مستخرج از پایان نامه به ترتیب، اسم دانشجو، استاداالعدم رعایت ترتیب درج اسامی در مق( 41

 .مشاور (ان)استاد

( 42 ل.به عنوان شخص مسئو (درستی / نادرستی) عدم پاسخگویی استاد راهنما نسبت به محتوای پایان نامه( 41 

 .ع آنهاالاضافه نمودن اسم افراد در مقاله جهت ارتقای اعتبار مقاله بدون اط

راهنما یا مشاور، به دیگران و  (ان)ات پایان نامه دانشجوی در حال دفاع یا فارغ التحصیل توسط استادالعدادن اط( 43

 .چاپ آن در قالب مقاله حتی در صورت ذکر نام دانشجو یا انتشار آن بصورت پایان نامه افراد دیگر

 

عدم رعایت 

حقوق 

مالکیت 

معنوی و 

مسئولیت 

پژوهش 

 انجام شده
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داوری توسط سردبیران و داوران این آثار که برای عات یک اثر تحت المصادره یا سوء استفاده از ایده ها یا اط( 44

 .ارسال شده است ... کنفرانس ها و ت،المج

 انتشار نتایج طرحهای پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها توسط دانشجویان و اعضای هیأت علمی در قالب کتاب،( 45

ان مالک حقوق مادی و معنوی این دست مقاله و ... بدون هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه به عنو

 .پژوهشها

ت با استفاده از پایان نامه دانشجویی توسط استاد راهنما یا مشاور بدون درج نام دانشجو و یا همکار االچاپ مق( 46

  .پایان نامه و رساله

تحت پوشش قانون کپی  استفاده های غیر قانونی از مواد، محتواها، نشان های تجاری، رموز تجاری یا اموال فکری( 47

 ت.رای

 .استفاده از نام، عنوان و آرم موسسات و سازمان ها بر روی کتاب، مقاله و ... بدون کسب مجوز( 48

 .ترجمه متون علمی و ادبی بدون اخذ مجوز از نویسنده اصلی اثر( 49
 

ی در یک نشریه ی چاپی یا الکترونیک الا کتاب، مقاله و اثرات ادبی و علمی یا بخش هایی از آنها که قبچاپ مجدد یک ( 51

  .به چاپ رسیده باشد

 نان چه نویسنده ی مقاله ای که در یک نشریه در دست بررسی برای انتشار است، تصمیم بگیرد، به هر دلیلی، چ

باید ابتدا انصراف خود را از انتشار مقاله، به صورت کتبی به نشریه  آن مقاله را برای نشریه ی دیگری ارسال نماید،

 .تم پذیرش مقاله برای انتشار در نشریه ی اول امکان پذیر اسالحداکثر تا پیش از اع نماید. این کار، المی اول اع

 ال د، ارست یک کنفرانس علمی به چاپ رسیده باشالصه در مجموعه مقاالخ صورت به پژوهش یک نتایج چه چنان

 .مانع استالآن، جهت بررسی و چاپ به صورت کامل در یک نشریه، ب

 

انتشار 

 مجدد
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 .داده های مقاله ی پیشین خود را با اندکی تغییر در متن، درمقاله ای با عنوان جدید به چاپ رساند پژوهشگر،( 51

 .در یک مجله دیگر الچاپ کامل مقاله یا مقاله با شباهت با( 52

  دارنده ایده علمی میتواند مقاله ای که در یک زبان چاپ شده را در یک زبان دیگر نیز به چاپ برساند مشروط بر

  .آنکه به مقاله اول ارجاع بدهد

 مانع بالدر صورت ضرورت، )گان(  بعدیِ  همان نویسنده االتتکرار قسمت هایی از بخش مواد و روش ها در مق

  .می باشد الزم است، اما در هر حال ذکر مرجع
 

 

همپوشانی 

 انتشارات
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به نحوی که خریدار، تحقیق را به نام خود بعنوان پژوهشگر  (ت، پایان نامه و ...المقا) خرید و فروش آثار پژوهشی( 53

 .یا پدیدآورنده و صاحب اثر استفاده کند

 ه.ضبط، خرید، فروش و سوء استفاده از سخنرانی های افراد بدون اجاز( 54

خرید و 

فروش آثار 

 پژوهشی
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 ارائه اشتباه هویت خود یا هویت افراد دیگر در بافت علمی/ دانشگاهی ( 55

 انتشار آثاری با اسامی جعلی یا با اسامی افراد دیگر بدون اجازه آنه( ا56

 جعل امضا و تهیه گواهی پذیرش جعلی جهت اخذ امتیازات مربوطه( 57

 جعل هویت
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 .می باشد الزم االجرا تاریخ آنبه تایید وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری رسید و از 23/12/93در تاریخ  این دستورالعمل

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز

 


