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 مقدمه

ی عهتوس .گیردهایی دارد که در یک جامعه صورت میشکوفایی یک جامعه بستگی میزان تحقیقات و پژوهش

و  هاگاهدانش .پذیرداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر میزان تحقیقاتی است که در یک جامعه صورت می

 انتیصظ و حف .نمایددر این راستا گام برداشته و فعالیت می صرفا  مراکز تحقیقاتی تنها محیط خاصی است که 

ها را در ای است که قوانین کشور ما تخلف از پژوهشامر لازم و بلامنازعه یکآناز دستاوردهای علمی محقق

  .این مورد جرم انگار نموده است

 وءاستفادهسهای کنیم تا زمینهتلاش میدانیم در این راستا گام برداشته و ی خود میبه همین علت است که وظیفه

 فانهمتأسی تحقیقات کشورهای فقیر است که در حوزه ازجملهافغانستان  .ها را بگیریماز و تخلف از پژوهش

های علمی نیز در سوءاستفادهو  هابداخلاقی متأسفانهصورت نگرفته است؛ اما از جانب  توجهیقابلکارهای 

  .اندشدهگران این مرزوبوم و نیز سایر کشورها بسیاری از پژوهش آزردگیکه سبب  دادهرخی ما جامعه

ون های پیوستن به آن، پذیرش و الحاق به کنوانسیکه افغانستان به سازمان جهانی پیوسته و یکی از الزاماز آنجائی

ت ست، بنابراین به دلیل اهمیا شدهپذیرفتههای اصلی باشد که در آن حقوق مالکیت معنوی یکی از الزامبرن می

لمی بسیار زیادی بر جایگاه ع تأثیربروز حتی موارد معدود تخلفات پژوهشی  المللیبینهای ملی و و حساسیت

مؤسسه تحصیلات عالی خواجه رسیدگی به تخلفات پژوهشی در  طرز العملدر این راستا  .کشور خواهد داشت

  .تدوین گردیده است عبدالله انصاری

ضمن ارائه تعاریف و مصادیق تخلفات پژوهشی و شرح جزئیات مراحل رسیدگی به تخلفات  طرز العملاین 

موسسه تحصیلات عالی خواجه پژوهشی کمک خواهد کرد ضمن توجه به ابعاد مختلف تخلفات صورت گرفته، 

نه هرگو دورازبهشوند و  مندبهرهیکسان و مناسبی برای رسیدگی به تخلفات  هایروشاز  عبدالله انصاری

  .و تعارض منافع به موارد به تخلف رسیدگی نمایند سوءظن
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 و مصادیق تعاریف: فصل اول

 مبنا .ماده اول

این طرز العمل بر اساس قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی رایت( وضع و تدوین گردیده 

  .است

 اهداف .ماده دوم

 : از اندعبارتاهداف این طرز العمل 

  .حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق .1

  .برخورد با متخلف ناشی از حقوق مادی و معنوی مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق .2

  .رسیدگی به تخلفات ناشی از حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده .3

 اصطلاحات .سومماده 

  .باشدنوعیت، شکل اظهار، اهمیت یا هدف آن می داشتنظر پدیده اصلی ادبی، هنری و علمی بدون : اثر

  .آوردشخصی است که اثر را پدید می: آورندهپدید

اثری متشکل از یک سلسله تصویر مرتبط است که جهت نمایش دادن آن توأم با صدا : اثر دیداری و شنیداری

جسم مت هاآنکه اثر از طریق  شدهاستفادهاز ماهیت وسایل  نظرصرفتوسط ماشین آلان و سایر وسایل ممکنه، 

  .گرددمی

 و متعدد شاعران اشعار مجموعه المعارف،ةدایر شامل و هنری و علمی ادبی، آثاره مجموعجمعی: دسته اثر 

  .باشدمی دهد، تشکیل را فکری آفرینش یک آن، محتوای ترتیب و انتخاب که آثار سایر

 ملزوم و لازم آن، در یک هر سهم و آمده پدید شخص، یک از بیشتر توسط که است اثری: مشترک اثر 

  .باشد یکدیگر

 ترجمه، شامل و باشد شدهداده شکل تغییر یا و آمده پدید موجود قبلی آثار یا اثر از که است اثری: اقتباسی اثر

 اثر دوباره تولید صدا، ثبت متحرک، تصاویر سازی، درامه ،هاداستان یا اشعار ازه مجموع و موسیقی تنظیم

 دوباره تواندمی اثر یکآن طی که باشدمی دیگری هر شکل یا فولکلوری اصطلاحات آوریجمع هنری،

 وانمود را اصلی اثر درمجموع که اصلاح یا تفصیل ،نویسیحاشیه آثار .گردد اقتباس یا شکل تغییر ،ریزیطرح

  .شودمی پنداشته اقتباسی اثر نیز سازد،

 عامه به آن مالک یا اثر ه پدیدآورندهموافق از بعد شیوه، هر به نمایش یا پخش فونوگرام، اثر، انتشار: نشر

  .باشدمی مردم
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 ستلایت و بیسیم طریق از مردمه عام به رسیدن جهت آن ملحقات یا و صوت و تصویر یا صوت انتقال: خشپ

ه عام به وی،ه موافق به یا کنندهپخش همؤسس توسط رمز معنی اینکه بر مشروط است، رمزی اشارات انتقال یا

  .گردد ارائه مردم

 یا کامل صورتبه نمایش، نوع هر یا پخش فونوگرام، اثر، کاپی یک از بیشتر یا یکه تهی: اثر مجدد تولید

 به مجدد، تولید جهت وسایل کارگیریبه با که است اشکال از شکل هر به یا غیرمستقیم یا مستقیم قسمی،

  گیرد.می صورت الکترونیکی دائمی یا موقت ذخیره شمول

 در کهآن مماثل یا و جانبی حقوق با موضوع یا تصاویر ،صداها علامات، ،هاشماره ،حروف ادغام: اثر تثبیت

 ،تصورقابل آن جانبی حقوق با موضوع یا اثر ،درنتیجه و گردیده اظهار الکترونیکی ابزار یا ملموس وسیله یک

  .باشد انتقالقابل وسیله یک طریق از یا و مجدد تولید

  .نباشد ممکن آسانیبه آن توثیق و نبوده معلوم آن پدیدآورنده که است اثری: گمنام اثر 

 محتویات ترتیب یا انتخاب دلیل به که دیگر مطالب یا مواد تجمع و گردآوری از که است اثری: تصنیفی اثر

  .باشد شنیدن یا دیدن ،خواندنقابل دیگر شکلی به یا ماشین طریق از و آمده پدید فکری جدید اثر یک

 حروفی هاینشانه و علائم سایر یا اعداد کلمات، وسیلهبه که است بصری و سمعی اثر از غیر اثری: ادبی اثر

  .باشد آمده پدید عددی، و

  .باشد شدهگرفته عکاسی وسیله هر به که است بعدیسه و دوبعدی تصویر: عکاسی اثر

 آمده پدید شخص چند یا یک توسط ،چندرنگ یا یک وسیلهبه که است بعدیسه یا دوبعدی اثر: نقاشی اثر 

  .باشد

  .باشد شدهساخته شخص چند یا یک توسط مواد هرگونه از که است بعدیسه یا دوبعدی اثر: پیکره 

  .باشد گردیده ذکر پدیدآورنده مستعار نام یا الفاظ القاب، آن در که است اثری: مستعار بانام اثر 

 .باشد داشته اصلی جنبه که کارتوگرافی و توپوگرافی ،بعدیسه آثار پلان، نقشه شامل است اثری: فنی اثر 

  دهد.می انجام را نشره عملی که است شخصی: ناشر

 این سلستا  که شخص یا و بوده اثر مادی حق یک از بیشتر یا یکه دارند که است اثر پدیدآورنده: مالک 

  .باشد گردیده انتقال وی به حق

 متحرک تصاویر تلویزیونی، تصاویر سلاید، فلم، توسط یا مستقیم طور اثر کاپی یا اصل دادن نشان: اثر نمایش 

 شکل به انفرادی تصاویر شامل بصری و سمعی اثر یا متحرک تصاویر نمایش .باشدمی ممکنه وسایل سایر یا

  گردد.می مرتب غیر
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 احکام مطابق کنندهپخش مؤسسات و هاگرام فونو کنندگانتهیه ،دهندگاننمایش که است حقوقی: جانبی حقوق

  گردد.می حائز را آن اثر به ارتباط در قانون این

 انتقال یا و فروش طریق از مردمه عام به آن جانبی حقوق و اثر کاپی یا اصل دادن قرار دسترس به: اثر توزیع

  .باشدمی مالكیت

 سایر و هبه فروش، طریق از دیگر انحصاری هر حق یا انحصاری جواز یا اثر واگذاری: اثر مالکیت انتقال

 مشمول غیرانحصاری جواز .باشدمی مکان زمان محدودیت نظر داشت رایت، کاپی حق اساس به انتقال طرق

  گردد.مین تعریف این

  .باشد داشته سهم مشترک، اثر آوردن پدید در که است شخصی: همکار

 موجببه که فکری اثر یک پدیدآورنده شخصیت به مربوط و غیرمادی قانونی است مزایایی: معنوی حقوق

  .است برخوردار خاص حقوق دسته یک از همیشه برای وی آن،

 شود.میها و کدهای اخلاق تخلف پژوهشی محسوب طرزالعملنقض یا تخلف از راهنماها و  هرگونه .ماده چهارم

 : باشندمیشامل موارد زیر  طرز العملتخلفات پژوهشی مشمول رسیدگی این 

جسمی و یا معنوی به  ،شامل آسیب مادی مختلف هایپژوهشنقض یا تخلف از مفاد کدهای اخلاقی در  (1)

عدم اخذ مجوز از کمیته اخلاق، عدم اخذ رضایت ، خ دهدیا به علت کوتاهی ُر عمدبهکه  هاآزمودنی

  کنندگان.شرکتمحرمانگی و افشای اسرار  نقض، هاآزمودنی آگاهانه از

وجود  صلا اکه داده یا نتایج مذکور  به صورتیجعل شامل ساخت، ثبت و انتشار داده یا نتایج یک تحقیق  (2)

  .نداشته است

در  مورداستفادهمطالعه، تجهیزات و مواد  روش، مراحل و هادادهتحریف شامل تغییر یا حذف عمدی  (3)

  .های واقعی متفاوت باشدکه با داده یا یافته به صورتیتحقیق  هاییافتهمطالعه و 

و یا  تاب، کیا بخشی از نوشته، مقاله نوشته و یا اعتبار شخص دیگر شامل كپی كردن کامل سرقت ادبی (4)

  .پروپوزال یک فرد دیگر بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب آن

ر د از فهرست اسامی نویسندگان ،نام فرد یا افراد حائز شرایط نویسندگینویسنده پنهان شامل حذف  (5)

و یا انجام و انتشار نتایج برای دیگران بدون ذکر مشخصات  یك نوشته علمی در هنگام انتشار

  .در نوشته و یا مقاله کنندگانمشارکت

مربوط به بودجه، افراد و یا اطلاعات  عدم اظهار عدم اظهار یا اظهار کذب تعارض منافع شامل (6)

  ارتباط.دراین غیرواقعیو مرتبط با پژوهش و یا اظهارات  کنندهحمایت مؤسسات
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 رسيدگي به تخلفات پژوهشي: فصل دوم

 مدعي، شهود و افراد دخيل در رسيدگي حمایت از .ماده پنجم

 : گرددبه تخلفات ناشی از تخلفات پژوهشی به شکل زیر رسیدگی می

تواند درخواست و شکایت ناشی از تخلف خویش را به معاونت تحقیقات و امور فرهنگی ارائه متضرر میشخص  (1)

  .نماید

معاونت تحقیقات شکایت متضرر را به همراه سایر اسناد و شواهد ناشی از تخلف پژوهشی دریافت و به کمیته  (2)

  .دهدتحقیقات مرکزی جهت رسیدگی ارجاع می

پژوهشی  تخلفات هیئتتلافی نسبت به مدعی، شهود و اعضای  درصددنباید  وجههیچبه کمیته تحقیقاتاعضای  (3)

  .گزارش و مورد رسیدگی قرار گیرد شورای علمی موسسهباید به  مادهتخلفی از این  هرگونهبرآیند، 

  .به مراجع قضائی نیست علیهمحکومصادره وفق موازین قانونی مانع از رجوع متخلف  رأی (4)

 : وجود تعارض منافع شامل موارد زیر است هایمینهز .ماده ششم

 سال اخیر با یکی از طرفین دعوا 5داشتن مقاله و یا پروژه تحقیقاتی مشترک در  (1)

 : گرددیکی از مواد قانون مدنی شامل موارد زیر میموارد تعارض منافع بر اساس  (2)

 قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه .الف

یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین دعوا مباشر، مسئول  یا مخدومقیم کمیته تحقیقات اعضای  .ب

  .به تخلفات پژوهشی و یا همسر وی باشدکمیته تحقیقات و یا متکفل امور عضو 

 یا همسر و یا فرزندان او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد هیئتعضو  .ج

  .کرده باشد اظهارنظردر همین موضوع دعوا به هر شکل  سابقا  هیئتعضو  .د

یا همسر و یا فرزندان او با یکی از طرفین دعوا، همسر و یا فرزند او دعوای مطرح داشته  هیئتعضو  .هـ

  .سال گذشته باشد 2قطعی کمتر از  رأیباشد و یا از صدور 

  .ضوع مطرح باشدهمسر و یا فرزند او دارای نفع شخصی در مو و یا هیئتعضو  .و

 حمایت از متضرر .هفتمماده 

 : گیردحمایت از افراد متضرر به شکل زیر صورت می

کامل  طوربهوقوع تخلف احراز نشد، باید  ،ولی پس از رسیدگی شدهمطرحشكایت  هاآن علیهافرادی كه  .1

 و تا حقوق بکوشندباید به اعلا درجه  هاهیئتبررسی و رسیدگی و  هایهیئتهمه اعضای  .حمایت شوند

  .نگردد تهدید متضررمنصب و شغل و آبروی 
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رح و مراحل رسیدگی را ش متضرررسیدگی حقوق  ایامبه تخلفات پژوهشی مکلف است در کمیته تحقیقات  .2

  .كند خودآگاهداده و وی را به حقوق 

سیدگی اگر در هر مرحله از ر .باشدمیبه تخلفات مسئول حفظ آبروی افراد در مسیر رسیدگی کمیته تحقیقات  .3

اه بر اساس حکم رئیس دانشگ تواندمیرا داشته است،  متضررثابت شود که مدعی صداقت نداشته و قصد آزار 

  .مجازات شامل تذکر و یا توبیخ با درج در دوسیه برای او در نظر بگیرد

 هدوسیبه دلیل رسیدگی به  متضررمادی و معنوی  هایخسارتلازم صورت پذیرد تا  هایتلاشباید تمام   .4

  .، حق مدعی جهت رجوع به مراجع قضایی محفوظ استهاخسارتدر صورت عدم جبران  .مزبور جبران شود

 رعایت انصاف: هشتمماده 

فته اعضای درگیر در نظر گر اطراف و هتحقیق و رسیدگی به تخلفات باید منصفانه انجام گیرد و حقوق هم .1

  .شود

 .باید بتواند از خود دفاع كند شودمیو مرحله بررسی و تحقیق آغاز  شودمیواقع  موردادعازمانی كه فردی  .2

اجازه دارد که سؤال بپرسد، اطلاعات، شاهد و یا مدرک ارائه دهد و در خصوص اظهارات شهود  چنینهماو 

  .نماید و از خود دفاع کند اظهارنظرمربوط به مراحل مختلف رسیدگی  هایگزارشو 

برای رسیدگی  کههنگامیكه در مراحل رسیدگی به تخلف شركت دارند  هرکسی، شاهد و متضرر ،یمدع .3

سه سمؤو یا همكاران خود یا نماینده  همراه با وکیل قانونی و یا یک نفر از دوستان تواندمی نمایدمیمراجعه 

  .در جلسات رسیدگی شركت نماید

زارش گ ،لذا پس از اتمام رسیدگی .باشدمینهایی و صدور حکم مستقل  گیریتصمیممراحل رسیدگی از  .4

  .گرددو به شکل رأی صادر می شدهتهیهشده از سوی کمیته تحقیقات  نهایی

 محرمانگي حد اعلايرعایت : نهمماده 

ا بشناسد ر متضررهیچ شخص ثالثی نباید فرد مدعی یا  که صورتبدین .محرمانگی رعایت شود حد اعلایباید  .1

  .و از ادعای مربوطه مطلع شود

لاع اط .تحقیق ضرورت داشته باشد حداقل اطلاعات لازم ارائه شود ی انجام بررسی وکه برادرصورتیفقط  .2

رسیدگی باید با توجه به رعایت حد اعلای محرمانگی  هو یا مرحل متضررشخص ثالث در ارتباط با مدعی و 

  .باشد و شخص ثالث نسبت به اصل رازداری توجیه شده باشد

رازداری  تخلف از .گردد اخذرازداری  هایتعهدنامهباید اطلاعات  آشکارسازیگیری از در راستای جلو .3

  .در پی خواهد داشت دسپلینی هایالعملعکس
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 دارنددر مواردی كه نیاز به حمایت  مخصوصا ) .كامل برای شهود نیز رعایت شود طوربهاصول رازداری باید  .4

  .یا احتمال آسیب وجود دارد(

ممکن و محدود به افراد  حداقلنیز باید در  هاآندسترسی به  هعات و شواهد و محل و نحوآشكارسازی اطلا .5

  .دخیل در فرآیند رسیدگی به تخلف و در حد رفع نیاز باشد

 و امنيت صداقت: دهمماده 

  .گیرد صورتبهجان ههم باصداقتمراحل رسیدگی به تخلفات پژوهشی باید در امنیت و  .1

  .را رعایت نمایند طرفیبیباید انصاف و  شودمی هر فردی که در مراحل بررسی و تحقیق وارد .2

تحقیقات  کمیتهباید رئیس  ماده پنجم این طرز العملمربوط به رسیدگی بر اساس  کمیتههر یك از اعضای  .3

  .تعارض منافع خودشان مطلع سازند هرگونهرا از 

  .ثبت گردد توسط خود اعضا امضا و هابررسیمراتب عدم تعارض منافع باید قبل از شروع  .4

به تخلفات پژوهشی با افراد و یا موضوع فرد مسئول در مورد مبحث کمیته تحقیقات هرگاه خود رئیس  .5

مذکور  سیهدواطلاع دهد تا برای رسیدگی به  داشته باشد باید به رئیس دانشگاهنافعی ، تعارض مآمدهپیش

  .جایگزین مناسب تعیین شود

ای ادع کمیته تحقیقاترئیس  .کندنمیصرف ادعای تعارض منافع افراد را از مراحل رسیدگی خارج : 1تبصره 

دعای ا .گیردمیتصمیم  دوسیهمنافع را بررسی کرده و نسبت به صحت و اهمیت آن در رسیدگی به  تعارض

در  و شدهثبتمبنی بر حذف و یا ادامه حضور فرد در طی مراحل باید  کمیتهرئیس  و تصمیمتعارض منافع 

  .گزارش مربوطه ذكر شود

حضور  از بلافاصلهبیان نکرده است، باید  مشخص شود فردی تعارض منافع داشته ولی کهدرصورتی: 2تبصره 

ک هفته ظرف ی حداکثرو  ماندمیرسیدگی تا تعیین فرد جایگزین متوقف  .در ادامه رسیدگی ممانعت به عمل آید

  .باید فرد جایگزین را تعیین و رسیدگی را ادامه دهدکمیته تحقیقات رئیس 

اری برای همک هادانشگاهفردی از سایر  شودمی در راستای شفافیت بیشتر و در صورت امکان پیشنهاد .6

  .رحله بررسی و تحقیق دعوت شود )این امر اختیاری است(در م

خلفات ترئیس کمیته تحقیقات حداقل در طبقه خیلی محرمانه قرار دارد و  اطلاعات شواهد و مستندات ههم .7

  .باید برای اطمینان از این اصل اقدامات لازم را انجام دهد

به اطلاع افرادی که در مراحل مختلف دخیل  هاگزارشظ امنیت و صداقت باید تمام اطلاعات و برای حف .8

  .هستند برسد

 حفاظت و جلوگيري از خسارت .یازدهمماده 
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 : در فرایند رسیدگی و اقدامات مربوطه باید دقت شود تا افراد در برابر موارد ذیل حفاظت شوند

 هاسوءنیتادعاهای پوچ و   .1

  .شدن شهرت و اعتبار افراد قبل ا ز احراز وقوع تخلف دارخدشه .2

  .کنندمیشدن مقام و اعتبار افرادی كه تخلف را گزارش  دارخدشه .3

 بدخواهیاز روی  صرفا باید در مراحل رسیدگی دقت شود آیا گزارش تخلف ضرورت داشته است و یا  .4

و از روی بدخواهی بوده است طبق  سوءنیتمشخص شود گزارش همراه با  کهدرصورتی .است شدهتهیه

  .اقدام لازم صورت گیرد ماده ششم

انی که شود تا زم متضررشدن آبروی  دارخدشهمنجر به  تواندمیتحقیقاتی که  ،در مرحله بررسی و تحقیق .5

  .دلایلی قوی برای محتمل بودن تخلف وجود نداشته باشد نباید انجام شود

 اتکمیته تحقیقوقتی  تجدیدنظرو مراحل  هااعتراض و بررسیی فقط پس از پایان تمام مراحل رسیدگ .6

  .هستند اجراقابل مجازاتنهایی حکم را صادر نمود  گیریتصمیم

شبهه  ههرگونباید از امنیت و درستی مراحل رسیدگی مطمئن باشد و برای رفع کمیته تحقیقات رئیس  .7

  .اقدامات لازم را انجام دهد

 در طول .دانشگاه در صورت مواجه با مواردی که نیاز به برخورد سریع دارند کمیته تحقیقات رئیس  .8

ر موارد زی شامل که كند گزارش شورای علمیمراتب را سریعا  به  رسیدگی به تخلفات پژوهشی باید

 : گرددمی

 شدهانجامناشی از تخلف  و یا حیوانات هاانسان و امنیتبودن سلامت  درخطرالف( 

 شدهانجامناشی از تخلف  عمومی صحت( تهدید منابع مربوط ب

 واضح مبنی بر ارتکاب جرم هاینشانهج( وجود 

 ارکان و نحوه رسيدگي به تخلفات پژوهشي: فصل سوم

 : باشدمیشامل افراد زیر  تخلفات پژوهشی دانشگاهبه کمیته تحقیقات  ساختار: دوازدهمماده  

 پژوهشیبه تخلفات کمیته تحقیقات رئیس  .1

 اعضای کمیته تحقیقات .2

 رئیس کمیته جوانب اخلاقی .3

 رئیس کمیته نظم و دسپلین مرکزی .4

 آمر دیپارتمنت حقوق .5
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  .موضوع طبی باشد( کهدرصورتیطب ) دکتریا  هادانشگاهیک عضو افتخاری از سایر  .6

اعضای ارای و د شودمیتخصصی تشکیل  هیئتیک  عنوانبهبه تخلفات پژوهشی کمیته تحقیقات : سیزدهم ماده

  .باشدمی فوق

ماده دوازدهم صلاحیت رسیدگی به تخلف را نداشته باشد  کنندهرسیدگیاعضای  کهدرصورتی .چهاردهمماده 

در آن صورت اعضای رسیدگی از میان افراد متخصصین آگاه به موضوع توسط رئیس دانشگاه از میان 

  .شونداداری و پژوهشی انتخاب میهای قضایی، و فاقد محکومیت نامخوش علمیهیئت

حقوقدان برای شرکت در جلسات دعوت  از یک تواندمیبه تخلفات کمیته تحقیقات در صورت نیاز، : 1تبصره 

  .به عمل آورد

 اتبه تخلفکمیته تحقیقات باشد، بهتر است حداقل یکی از اعضای  هاخانماز  متضرردر مواردی که : 2تبصره 

  .انتخاب شود پژوهشی از بانوان

از اطبا  چند تنعلوم طبی را باید به همکاری  هایپژوهشدر کمیته تحقیقات رسیدگی به تخلفات  .پانزدهمماده 

  .انجام دهد

 : باشدمیرسیدگی به تخلفات پژوهشی شامل موارد زیر  کمیته تحقیقاتوظایف : شانزدهمماده 

 استادان، کارمندان و دانشجویان؛پژوهشی مربوط به  هایتخلفو  هاگزارشرسیدگی به  .1

 ؛ارسالی هایگزارشنظارت بر عملکرد تخلفات پژوهشی دانشگاهی و بررسی  .2

 محققان؛ارائه مشاوره و راهنمایی به  .3

 ات؛به تخلف کتبی شخص متضرررسیدگی به موارد تخلف پژوهشی دانشگاهی بر اساس درخواست  .4

 رسيدگي: فصل چهارم

 و شکایات هاگزارشدریافت  .هفدهمماده 

  .ارسال شودکمیته تحقیقات  منشیمکتوب به  صورتبهو شکایات پژوهشی باید  هاگزارش (1)

 رئیس کمیته تحقیقاتبدون نام صورت گیرد ولی در صورت اعلام  تواندمیگزارش و ادعای اولیه  (2)

مبنی بر احتمال ورود شکایت مذکور و شروع بررسی گزارش دهنده باید اطلاعات و یا گزارش خود را 

شخصات م در صورت تصمیم به رسیدگی باید .قرار دهد کمیته تحقیقاتبا ذکر مشخصات خود در اختیار 

 : و مدعی معلوم باشد و متن گزارش حاوی اطلاعات زیر باشد متضرر

 تماس اطلاعات لازم جهتمشخصات کامل مدعی و  .1

 انگیزه مدعی از ارسال گزارش یا تقدیم شکایت توصیف تخلف و .2

 شواهد و مستندات  .3
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 متضررنام و اطلاعات تماس مربوط به  .4

 )در صورت وجود( شهود و مشخصاتنام  .5

 امضا .6

مهم  کمیتهکند و موضوع به تشخیص رئیس  خودداریمدعی از ارائه اطلاعات لازم  کهدرصورتی:  (3)

  .ادامه دهد رأسا پیگیری گزارش را  تواندمی موسسهباشد، 

میته ک، کارمندان، دانشجویان( و یا حقوقی )کمیته اخلاق، علمیهیئتفرد حقیقی )اعضای  تواندمیمدعی  (4)

  .( باشد . . .تحقیقات، موسسه و

و  داده تشکیل دوسیهیک  تخلفات پژوهشی باید برای هر گزارش واصله منشی کمیته تحقیقات،: هیجدهم ماده

شکایات واصله محرمانه بوده و باید شرایطی ایجاد شود  .تمام مدارک مربوطه را ضمیمه گزارش رسیده نماید

  .که حد اعلای محرمانگی تا انتهای رسیدگی حفظ شود

 کميته تحقيقات ناشي از تخلفات پژوهشيتوسط  گيريتصميم: نوزدهمماده 

شکیل رسیدگی به تخلفات را ت هیئتبا بررسی گزارش و یا اعتراض رسیده بلافاصله رئیس کمیته تحقیقات 

در صورت  .را تشکیل دهد بررسی و تحقیق هیئتمراحل رسیدگی را آغاز نموده و  تواندمی هیئت دهد.می

ن تصمیم به ای .مربوطه بایگانی کند دوسیهمکتوب نموده در  تصمیم به عدم رسیدگی باید دلایل تصمیم خود را

  .شودمیمدعی و محل ارسال گزارش نیز اطلاع داده 

و  ضرر بهبهموضوع گزارش مربوطه  کهدرصورتیآن،  و بررسی س از دریافت اولیه اظهاراتپ .بیستمماده 

ه تخلفات بکمیته تحقیقات رئیس  .به همکاران، محیط پژوهش، بیماران و حیوانات آزمایشگاهی و غیره شود خطر

  .پژوهشی باید با مداخله فوری اقدامات لازم را صورت بخشد

تصمیم به رسیدگی گرفته شود، باید مدارک کافی برای ادامه رسیدگی  کهدرصورتی: بیست یکمماده 

  .و بررسی و تحقیق لازم به عمل آید شدهآوریجمع

دلایل عدم رسیدگی را جویا شود و  تواندمیتصمیم بر عدم رسیدگی بود مدعی  کهدرصورتی: دومبیست ماده 

  .در صورت وجود مدارک جدیدی ارائه کند

رف مدت حداکثر ظرئیس کمیته تحقیقات  .موسسه صورت خواهد گرفتدر  دوسیهرسیدگی به : سومبیست  ماده

  .باید تصمیم به شروع رسیدگی یا رد شکایت تا گزارش را اتخاذ نماید هفته از رسیدن ادعا 2

 بررسي و تحقيق .چهارمماده بيست 

آن اعضای  و را تشکیل داده بررسی هیئت ،پس از تصمیم مبنی بر ادامه رسیدگیکمیته تحقیقات رئیس  (1)

  .سازدمطلع می را
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 ایاعض و مشخصات و مرحله رسیدگی دوسیهباید از وجود  متضرربررسی، مدعی و  هیئتبا تشکیل  (2)

  .بررسی مطلع شوند هیئت

افع من تعارض هرگونهدر هر مرحله از رسیدگی با ارائه مدارك کافی وجود  متضررمدعی یا  کهدرصورتی (3)

ت است كه تخلفارئیس کمیته تحقیقات ی رسی را به اثبات برسانند بر عهدهبر هیئتهر یك از اعضای  با

باید  در ترکیب اعضا و اعتراض مذکور تغییرعدمدلایل  این صورتدر غیر  .اقدام لازم را انجام دهد

  .به آن اشاره شود هاگزارششده و در  دوسیهضمیمه 

داقل و ح نمایدمیارزیابی  دقتبهبررسی، گزارش رسیده و شواهد و مدارك مرتبط را  هیئت .پنجمبیست ماده 

خلفات رسیدگی به ت هیئت رئیسبررسی به  هیئتگزارش  .کندمیجداگانه مصاحبه  متضرربا مدعی و  باریک

  گردد.میبررسی ارسال  هیئتبا امضای همه افراد و درج نظرات مدعی علیه و مدعی و اکثریت  پژوهشی

ا سه حداكثر ت هاآن شود.میارسال  متضررباید برای مدعی و  بررسی هیئترونوشت گزارش  .ششمماده بیست 

به  کمیته تحقیقاتخود را در خصوص نتیجه بررسی به رئیس  هفته فرصت خواهند داشت نظرات یا اعتراض

  .پژوهشی ارائه دهند هایتخلف

  ود.شمیدر تخلف مشخص  هاآنافراد متخلف و نقش  ،در این مرحله از رسیدگی نوع تخلف .هفتمبیست ماده 

باشد  دادهرخیا همکاران او  متضررتوسط  تخلفات دیگری نیز که در طول بررسی ممکن است .هشتمماده بیست 

  شود.میمشخص 

 دوسیه مربوط به سؤالاتهمکاری کامل نموده و نسبت به  بررسی هیئتباید با  متضررمدعی و  .نهمماده بیست 

  .ودش دوسیهباید ضمیمه  گیردمیو شهود صورت  هاآنگزارش تمام مذاكراتی که با  .پاسخ مناسب ارائه دهند

ت را جه گزارش کاملی از مراحل رسیدگیپس از اتمام مراحل بررسی و تحقیق کمیته تحقیقات  .امماده سی

 : این گزارش شامل موارد زیر خواهد بود .نمایدمیتهیه کمیته نظم و دسپلین و  شورای علمیارسال به 

 ی تخلف پژوهشی مرتكب شده است یا خیرموردادعاآیا فرد  .1

 بخش تعاریف بر اساس تعیین نوع تخلف .2

 بودن تخلف غیرعمدیعمدی یا  .3

  .است شدهاستفادهکی که جهت بررسی که برای رسیدگی صورت گرفته و مدارجزئیات اقداماتی  .4

 هاگزارشو اعتراض او به  متضررمشروح دفاعیات  .5

 )در صورت وجود(تحقیقات مبنی بر رسیدگی نظر کمیته  .6
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از منابع مختلف برای انجام پژوهش دریافت نموده  متضررکه  هاییکمکو  هامساعدتجزئیات تمامی  .7

  .است

 کميته تحقيقاتاعتراض به نظر  .سي یکمماده 

به تخلفات پژوهشی موظف است گزارش نهایی رسیدگی شامل تمامی مراحل از وصول کمیته تحقیقات رئیس 

 تضررمتحقیق را تهیه نموده و به مدعی و  هیئتبررسی و تصمیم نهایی  هیئتگزارش و یا شکایت تا و نظر 

  .ابلاغ نماید

ظرف  حداکثراعتراض داشته باشند کمیته تحقیقات به گزارش  متضررمدعی و یا  کهدرصورتی: سی دومماده 

ورای شمکتوب و با ذکر دلایل کافی به  صورتبهاعتراض خود را  تحقیقاتسه هفته از دریافت گزارش کمیته 

  .ارائه نماید علمی مؤسسه

  .طرفین بلامانع استارائه مدارک جِدید در دفاع از خود توسط هر یک از : 1 تبصره

اگانه که جدات پژوهشی در کمیته فبه تخلکمیته تحقیقات به گزارش  متضرراعتراض مدعی یا : سومماده سی 

  .شودکند بررسی خواهد شد و این کمیته بنام کمیته اخلاق یاد میشورای علمی مؤسسه تعیین می

ه و یا کرد گیریتصمیمبر اساس شواهد موجود نسبت به گزارش تخلف  تواندمیکمیته اخلاق : چهارمماده سی 

تخلفات  هیئت رئیسنتیجه نهایی را به  ؛ ودرخواست نماید تحقیقات بیشتری صورت دهدکمیته تحقیقات از 

  .پژوهشی ارسال نماید

توسط کمیته  هااعتراضبه تخلفات پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی به کمیته تحقیقات رئیس : پنجمسی ماده 

مبنی بر احراز تخلف پژوهشی باشد حسب مورد  کهدرصورتیاخلاق، گزارش نهایی رسیدگی را تهیه نموده و 

 این اعلام نظر .وی را بایگانی نماید دوسیهدر صورت رد شکایت یا گزارش  .نمایدمیارسال  شورای علمیبه 

  .باید به مدعی و مدعی علیه نیز اطلاع داده شود

 و صدور حکم گيريتصميم .ششمماده سي 

 گیریصمیمتبه تخلفات پژوهشی در مورد تخلف پژوهشی کمیته تحقیقات پس از دریافت گزارش  کمیته اخلاق

  .کندمیو جریمه متناسب با تخلف را تعیین  کندمینهایی را صادر  رأیکرده و 

میلی را ی تکهابررسی توانندمیتحقیقات را ناکافی تشخیص دهند،  کهدرصورتی کمیته اخلاق: هفتمماده سی 

 شدهتعییننمایند در خصوص موارد  درخواستعودت داده و کمیته تحقیقات گزارش را به  مجددا و یا  انجام داده

  .تحقیقات بیشتری صورت گیرد

رز طداشته باشند، بر اساس اعتراض  کمیته تحقیقاتبه تصمیم  متضررمدعی و  کهدرصورتی .هشتمماده سی 

  .رسیدگی خواهد شد هاآنمربوطه به اعتراض  العمل
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 ، تذکر کتبی و یا توبیخ کتبی باشد، رئیستذکر شفاهیشامل  پیشنهادشدهمجازات  کهدرصورتی: نهمماده سی 

ا درج در کتبی بآن را به شکل احضار و اخطار شفاهی، اخطار کتبی با درج در دوسیه و توبیخ  تواندمی دانشگاه

  .دوسیه برای طرفین اعلام نمایند

 متضررملاحظات لازم در مورد مدعي و  .چهلمماده 

 فردی علیهمعلوم شود گزارش ارسالی صحت نداشته و فرد از روی عمد و جهت اذیت گزارشی  کهدرصورتی

 و طبق مقررات اقدام شودمیبه رئیس دانشگاه ارسال  هیئت رئیسارسال نموده است، گزارش موضوع توسط 

ه ب متضررمادی و معنوی  هایخسارتلازم صورت پذیرد تا  هایتلاشباید تمام  ضمنا  .گیردمیلازم صورت 

  .مزبور جبران شود دوسیهدلیل رسیدگی به 

کمیته نماید،  نظرصرفدر مراحل مختلف رسیدگی از اعتراض و شکایت خود  کهدرصورتی .چهل یکمماده 

  .نهایی ادامه دهد رأی صدورمراحل رسیدگی تا  تواندمیبه تخلفات پژوهشی تحقیقات 

تخلفات پژوهشی نسبت به ادامه روند رئیس کمیته تحقیقات باید از زمان تصمیم  متضررمدعی : چهل دومماده 

ن آآگاه و از جزئیات  حق دارد از مراحل بررسی تخلف متضرر .تخلف از موضوع مطلع شود دوسیهرسیدگی به 

 دشومیمطرح  جدیدی کهو یا هر ادعای  شودمیباید از ادعایی كه به خاطر آن وارد مرحله بررسی نهایی  .مطلع شود

نظرات او  .یا اعتراض نماید اظهارنظر اتخاذشدهو تصمیمات  هاگزارشنسبت به  شدهتعییندر موعد  .آگاه شود

  .اهد گرفتمورد رسیدگی خو طرز العملشده و بر اساس  دوسیهضمیمه 

سیدگی ر در مراحل تأثیریاز سمت خود استعفا دهد  دوسیهدر مسیر رسیدگی به  متضررمدعی یا  اگر: چهل سومماده 

  .نخواهد داشت

 ختم رسيدگي: چهارمچهل ماده 

  شود.میو در صورت نیاز به اظهارات او رسیدگی متوقف  متضرردر صورت فوت یا حجر  (1)

 شدهزارشگنباشد، رسیدگی به تخلف  متضرربرای رسیدگی به شکایت نیازی به اظهارات  کهدرصورتی (2)

  .باشدمیتصمیم این موضوع به عهده کمیته اخلاق  .یابدمیادامه 

 ضمانت اجرا: فصل پنجم

های جریمه مناسب را در انت گیرینتیجهپس از  تواندمیبه تخلفات پژوهشی کمیته تحقیقات  .پنجمماده چهل 

در قوانین و مقررات  ذکرشده هایجریمه شورای علمیپیشنهاد نماید و  شورای علمی موسسهگزارش ارسالی به 

  .از توبیخ شفاهی تا اخراج از موسسه برای متخلف در نظر خواهند گرفت شدهتصریح

ب ، باید جریمه مناسشوندمیکه بسیار شدید ارزیابی  طرز العملدر موارد تخلفات پژوهشی فصل اول : 1تبصره 

  .برای متخلف در نظر گرفته شود دوسیهو بیش از توبیخ کتبی با درج در 
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 دتوانمی شورای علمیصورت خواهد گرفت،  کمیته تحقیقاتبر اقداماتی که توسط  هعلاو: ششمچهل ماده 

 : در موسسه تقاضا نماید ربطذیموضوع از مراجع  تناسببهزیر  هایجریمه

مقاله و مقالاتی که از تحقیقاتی بر اساس تخلف صورت گرفته است توسط مجله و اعلام  الف( خارج کردن

  .آن در مجله

 رتبطم کمیته تحقیقاتتحقیقاتی با مدت معلوم توسط  هایپروژهب( توقف فرد متخلف از ادامه همکاری در 

میته کتحقیقاتی بعدی متخلف با مدت یک الی سه سال توسط  هایفعالیتج( در نظر گرفتن ناظر مستقیم بر 

 مرتبط تحقیقات

 افراد متضرر به واردشدهد( جبران خسارت 

جو دانش نامهپایانتخلف در  کهدرصورتیبا موضوع جدید  نامهپایانو یا تکرار  نامهپایانو( کم کردن نمره 

  .تحقیقات موسسهباشد توسط معاونت  دادهرخ

 موسسه و یا مرکز تحقیقاتی ومی تخلف صورت گرفته توسط فرد درعلام عما( ـه

  تواند حسب لزوم دید مدرک تحصیلی دانشجو را باطل اعلام کند. دانشگاه میو( 
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 مراحل رسيدگي به تخلفات پژوهشي نمودار :0ضميمه شماره 

 دريافت شکايت/ گزارش تخلف پژوهشي

منتشر شده و  تبررسي فعال مقالا

 هاي تحقيقاتيطرح فعال بازرسي

 پژوهشیبررسی و تایید تخلف 

 رئیس کمیته تحقیقات و هیئت رسیدگی توسط

 

 خير بلي

 خاتمه رسيدگي

کميته تحقيقات و رسيدگي توسط 

 هيئت تخلفات پژوهشي

 خير تائيد تخلف پژوهشي

 بلی

 بررسي توسط کميته اخلاق

کارشناسي ه اعتراض ب

هيات رسيدگي به تخلفات 

پژوهشي

 شوراي علميگزارش به 

 تائيد تخلف پژوهشي

 خير بلی

صدور و اجراي حکم بر 

 بلي مربوطهمقررات اساس 

 خير
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 اطلاعات رسيدگي به تخلف پژوهشي (2فرم شماره )

 مشخصات مدعي عليه مشخصات متضرر )مدعي(

  اسم و تخلص  اسم و تخلص
  شماره تماس  شماره تماس
  ایميل آدرس  ایميل آدرس

  سمت/شغل  سمت/شغل
  موضوع شکایت

  ومشخصات شهوداسم
  مستندات و شواهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 محل امضا متضرر 
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 اطلاعات رسيدگي به تخلف پژوهشي (3فرم شماره )

 مشخصات مدعي عليه

  اسم و تخلص
  شماره تماس
  ایميل آدرس

  سمت/شغل
  موضوع شکایت

  شهودومشخصات اسم

 مستندات و شواهد

 (دفاعيه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل امضا متضرر
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( 16( بند و )66( تبصره و )6( ماده و )47های پژوهشی طی )طرز العمل رسیدگی به تخلف .ماده چهل هفتم

  .باشدمی اجراقابلفقره و سه ضمیمه وضع گردیده و از زمان تصویب 
 

( شورای 24طی پروتکل شماره ) 27/3/1411پژوهشی در جلسه مورخ های طرز العمل رسیدگی به تخلف

  .علمی موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری مورد تصویب قرار گرفت

 

 دکتر اسدالله رادمند
 

 رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری

 

 

 

 


