
 فرایند مدیریت و توسعه منشور اخالقی فصلنامه

 

 ثیرتا تحت راامه فصلن نفعانذی یرفتار و ایحرفه مسئولیت که هستند اصولیناظر بر وضع  فصلنامه یاخالق هایکد

 رد که افرادی و فصلنامه رسمی نفعانذیدر مورد  که کنندموازینی را تعریف می کدهای اخالقی .دندهمی قرار

 .است روزمره ایحرفه هایفعالیت برای راهنمایی ،اصول این. شودمی اعمالمشارکت دارند،  آنهای علمی فعالیت

 و ،ستاآور الزام مدیران و پژوهشگران، دانشگاهیان، برای دهند کهرا تشکیل می هنجاری هایبیانیه کدهای اخالقی

  .شوند روهروب آن با خود ایحرفه کار در است ممکن فصلنامه نفعانذیکه  استبرای حل مسائلی  راهنمایی

. نندک رعایت های علمی و انتشاراتیمشارکت در فعالیت هنگام باید افراد که هستند معیارهایی اخالقی، موازین

 ارهایمعی موافقت خود را برای پیروی از این باید به صورت رسمی داورانو  نویسندگانمانند نفعان فصلنامه ذی

 .کنند رعایت را فصلنامه هایفعالیت به مربوطهای مشیخط و ،اعالم اخالقی

 

 کلی اصول

 اینمونه هاآن. است مختلف هایزمینه در اخالقی هایاقدام تعیین در فصلنامه نفعانذی برای ییراهنما ،کلی اصول این

 سوق ایحرفه اخالقی هایآرمان باالترین به را اعضا که دارند قصد و هستند ایحرفه رفتار هایآرمان ترینعالی از

 .دهند

 

 پذیریمسئولیت. 1

 خود علمی و ایفهحر هایمسئولیت از آنها. کنندمی ایجاد اعتمادمبتنی بر  روابط نفعان کلیدیذی فصلنامه با کارکنان

 و هانقش ،کنندمی رفتار ایحرفه معیارهای فصلنامه مطابق کارکنان. هستند آگاه افراد دانشگاهی و جامعه قبال در

تعارض  نکرد مدیریت پی در و ،پذیرندمسئولیت در قبال رفتار خود کنند،می سازیشفاف را خود ایحرفه وظایف

 ایحرفه و ،وزشیآم علمی، رفتار بودن یاخالق نگران آنها. شودمنجر  آسیب یا استفادهسوء به تواندمی که هستند منافع

 خصیش خسارت جبران کاهش یا برای را خود ایحرفه وقت از هاییبخش که کنندمی تالش ، وهستند همکارانشان

 .کنند صرف

 

 رفتاری سالمت. 2

. هستند دخو ایحرفه عملکرد انتشار منابع علمی و در صداقت و روراستی، دقت، یارتقا صدد در فصلنامه کارکنان

 ،کنندمیاجتناب  هاواقعیت نادرست بیانو  تبعیض،، غیرمنصفانه از جانبداریفصلنامه  کارکنان ،هافعالیت این انجام در



انتشار  رد تعالی به و ،بپرهیزند نامشخص یا غیرمنطقی تعهدهای از ،کنندعمل  خود هایوعدهبه  که کنندمی تالشو 

 .کنندمی رفتار مشتریان و نویسندگان از مراقبت و انصاف عزت، احترام، با آنها. دست یابند منابع علمی

 

 احترام به حقوق افراد. 3

ستقالل ا و ،بودن محرمانه خصوصی، حریم حفظ مانند افراد حقوق و نفعانذی هایارزش و عزت به فصلنامه کارکنان

 قومیت نژاد، ،جنسیتی هویت سن، مانند افراد  فرهنگیو فردی  هایتفاوت از فصلنامه کارکنان  .گذارندمی احترامافراد 

 . کنندمینمنعکس  خودگیری و رفتارهای در تصمیمرا هایی چنین تفاوتو  دارند آگاهی زبان و مذهب، ،فرهنگی

 

 ایاصول حرفه

نتشار ا طریق از ی بخش دولتیهاسازمان اثربخشی و دانشجویان یادگیری تقویتترویج دانش و  ما ایحرفه اهداف

 از: نداهای اصلی ما عبارتمسئولیت. است منابع علمی

تعهد ممتناسب با نیازهای بخش دولتی انتشار نتایج پژوهشی  ما خود را به :مدیریت دولتیبومی دانش  ترویج. 1

 حقق چنین هدفی مستلزم:تو دانیم می

 ؛های علمی مرتبط با مسائل عمومییافته انتشار برای تالش •

 ؛پژوهشگرانحقوق  به احترام •

 ؛هاداوری مقاله شناسی پژوهش دررعایت روش •

 ؛ وهاانتشار مقالهدر  های دولتیاز سازمان شوندگان/مصاحبهگویانپاسخ رعایت گمنام بودن •

 های پژوهشی.طرفی در داوری یافتهرعایت بی •

 

 نفعان کلیدی در جامعه دانشگاهی از طریق:سازی نیازهای علمی ذیبرآورده: اینیازهای علمی محیط حرفه تامین. 2

 های علمی؛و یافته اطالعات انتشار و تسهیم •

 ؛رفتار ایحرفه استانداردهای رعایت به تعهد •

 ؛ارتقای کیفیت فصلنامه و تقویت •

 ؛ وهای علمیهمکاری با انجمن •

 های استنادی جهانسازی فصلنامه در پایگاهنمایه •

 

حقق چنین ت: تبادل ایده و اطالعات بین جوامع دانشگاهی و سازمانی امری اساسی است. ترمیم شکاف نظریه و عمل. 3

 هدفی مستلزم:



 ؛های دولتیهای پژوهشی در حل مسائل سازمانعلمی یافته اعتبارافزایش  •

 ؛پذیری در قبال نیازهای بخش دولتییتولای و مسئتعهد حرفه •

 ؛ ودار انتشاراتیهای اولویتدر موضوع های آنهاهای دولتی برای انعکاس دغدغهزمانبا سا روابط •

 در قبال مسائل عمومی. اجتماعی هایمسئولیتاحساس  •

 

 های مختلف در جامعه جهانی از طریق:حساسیت نسبت به نیازهای فرهنگ: جامعه جهانی. 4

 ؛شمولدانش جهانتولید  •

 ؛نتایج مطالعات تطبیقی انتشار •

 ؛ وپردازینظریه •

 همسویی با مسائل جهانی. •

 

 موازین اخالقی

تشار رسمی تدوین و انو غیر رسمی هاینقش دراست که  فصلنامه نفعانذی رفتار از قبولیقابل معیارهای موارد این

 شوند.می هرمنابع علمی ظا

 

 روابط انسانی. 1 

 مذهب، ،یفرهنگ قومیت نژاد، جنسیتی، هویت جنس، سن، اساس برفصلنامه  کارکنان: ناعادالنه تبعیض •

در پذیرش  ت،اس شده بینیپیش قانون طبق که ایپایه هر یا اقتصادی وضعیت معلولیت، جنسی، گیریجهت

 شوند. نمی ناعادالنه تبعیض درگیرمقاله و انتشار 

مذهبی،  ،از نظر جنسیتیهای علمی مقالهمفاد کنند که مراقبت میفصلنامه  کارکنان :اجتناب از توهین •

 نباشد. آمیزتوهینبرای افراد مختلف  و مانند اینها ،فرهنگی

 است مکنم که ، اطالعاتیکنندمین فاش را مورد مطالعه افراد شخصی اطالعاتفصلنامه  کارکنان :افشاگری •

 های فرهنگی و مانند اینها شود. تعارض بروز باعث

  دهند. نظر قرار نمی رسمی را مددر پذیرش مقاله روابط غیرفصلنامه  کارکنان: دوستانه روابط •

 مورد مطالعه هایسازمان رضایت کنند،را منتشر می هاپژوهشنتایج  فصلنامه کارکنان وقتی: آگاهانه رضایت •

 کنند.گمنام بودن را رعایت می، اصل صورت و در غیر این کنند،می کسب را

 کنند. یا یا سایر موارد ویژه اجتناب میپذیرش مقاله از پذیرش هداهنگام فصلنامه در  کارکنان :منافع شخصی •

 



 محرمانگیحریم خصوصی و . 2

 آوریجمع هنگام در. کنند حفاظت محرمانه اطالعات ازکه  دارند فصلنامه وظیفه کارکنان: رعایت محرمانگی •

 طالعاتا بررسی یا عمومی هایبایگانی در آن احتمالی دادن قرار از بایدفصلنامه  کارکنان محرمانه، اطالعات

 اجتناب کنند. دیگران توسط

 مانهمحر یا یشخص اطالعات از فصلنامه کارکناننباید  شرایطی،یچ ه تحت: شخصی نفع اجتناب از •

 به نفع خود استفاده کنند. نویسندگان مقاله

 

 اظهارات عمومی. 3

 و کاری،فریب یی،دروغگونشانگر در خصوص فصلنامه که  عمومی نظراز اظهار  فصلنامه کارکنان •

 کنند.اجتناب می کنندگی است،گمراه

 ائهار هایی راگزارشفصلنامه  از نمایندگی به ، کارکنانصالحمراجع ذی درخواست به بنا که هنگامی •

 آورند. به عمل می اطالعات الزم در مورد صحیح بودن احتیاط هایی را برایاقدام دهند،می

 

 مقاله انتشار. 4

یت در دریافت و انتشار را رعا ، تقدم و تاخرهای پژوهشیدر انتشار مقاله فصلنامه کارکنان: نوبت انتشار •

 کنند.می

رین معیارهای اخالقی را رعایت ها، باالتمقاله فصلنامه در مراحل انتشار و داوری کارکنان: فرایند انتشار •

 کنند.می

-می ها را کنترل و مشخصدر مقاله مطالب مورد استفاده رفرنس صراحتفصلنامه به کارکنان: سرقت ادبی •

 کنند.

اساس  رانتشار ب ولف و سایر اعتبارهایکنند که حق مفصلنامه اطمینان حاصل می کارکنان: لفاعتبار مو •

نامه ایانستخرج از رساله یا پهای ممقاله نویسنده مسئول در های علمی یا تخصصی افراد درگیر است.مشارکت

 ست.یا استاد راهنما بر عهده دانشجو

 نکردن ارسالیا  هدر گذشت مقالهنکردن ر منتشمسئولیت به صورت مکتوب باید نویسندگان مقاله : ارسال مقاله •

 بر عهده بگیرند.  راو رعایت مفاد منشور اخالقی فصلنامه  ،دیگر هایهمزمان مقاله به نشریه

 

 مسئولیت سردبیر. 5

 ؛های علمیمعیارهای نشر مقالهاعمال رعایت انصاف در  •



 ؛هارعایت محرمانه بودن داوری مقاله •

در  ندگانرفتار علمی نویسنده یا نویسگر در صورت کشف سرقت ادبی یا سوءشده مپذیرفته هایانتشار مقاله •

 ؛هر مرحله

 ؛ ورعایت ناشناس بودن نویسندگان هنگام ارجاع به داوری •

 .جایگزین کردن داوران مناسب در صورت لزومها و موقع مقالهنظارت بر داوری به •

 

 مسئولیت داوران. 6

 ؛شدهسقف زمانی تعیینموقع مقاله در داوری به •

 ؛اجتناب از کنکاش در مورد نویسنده یا نویسندگان مقاله •

 ؛ واجتناب از داوری مغرضانه و صوری مقاله •

 الزم. مقاله در صورت نداشتن تخصص نپذیرفتن •

 

 کدهای اخالقیپایبندی به . 7

ازین اخالقی و به مو کنندکنند که از کدهای اخالقی فصلنامه حمایت وستن به فصلنامه، اعضا موافقت میپس از پی

 پایبند باشند. 

ی ور اخالقبه وبگاه فصلنامه با منش با مراجعه که فصلنامه موظف هستند نفعانذی: آشنایی با منشور اخالقی •

 فصلنامه آشنا شوند.

 فصلنامه مطمئن نیستند که یک وضعیت خاص یا اقدام عملی نفعانذی: هنگامی که مقابله با مسائل اخالقی •

 با مدیر اجرایی فصلنامه مشورت کنند. توانند منشور اخالقی شود، می ت باعث نقضممکن اس

ی از اساس شکایت نویسنده یا یک فصلنامه بر کارکنان: منازعات اخالقیرفتار منصفانه با طرفین در  •

 کنند. شده به شکایت رسیدگی میبینیپیش هایمطابق رویهشوند و نمینویسندگان تبعیض قائل 

ازد، ضروری پردطرح شکایت از دیگران می ندگان بههنگامی که یکی از نویس: همکاری با کمیته اخالقی •

 . گیردبه خود میمحرمانه  جنبۀ چنین اطالعاتی گیرد.اطالعات الزم در اختیار کمیته اخالقی قرار  که است

اکی موضوع را به شبا ذکر دلیل  ،فصلنامه در صورت ناموجه بودن شکایت کارکنان :ستردشکایات نا •

 کنند.منعکس می

  


