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با رسالت انتخـاب و   1393هنر اسالمي تبريز از سال دانشگاه  نشريات دانشكده هنرهاي كاربردي، ازجمله سنجيدو فصلنامه پژوهه باستان

و تمـامي ذينفعـان    نويسـندگان ، محققان طمينانمنظور افزايش سطح ا به. خود را آغاز نموده استفعاليت سنجي باستانحوزه  يها انتشار پژوهش
بـر اسـاس    شـرو يپ نامـه  نيآئ. و تدوين گرديده استطراحي نشريه اخالقي  نامه نيآئ ،اين مركزدر آثار  نشربررسي و  روند در مورد عدالت ارجمند

پـژوهش و   مصوب معاونـت  "موازين اخالق پژوهش منشور و" با مطابقت و"  (COPE)انتشاراتي هاي ارائه شده توسط كميته اخالقدستورالعمل"
انين مرتبط جمهوري اسالمي مجلس شوراي اسالمي همچنين قولفان ؤحقوق ماز انون حمايت قفناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران و 

-بـا رويكـردي بـي   افـراد  پژوهشي توسط رعايت اخالق  در باب  نشريه  يمش خط تعيين و ترسيم با فوق اخالقي نامه نييآ. است دوين شدهتايران 

 از دارد سـعي  سنجيباستان نشريه در پژوهشي هايفعاليت انجام به مربوط هايمسئوليت و اختيارات برخيو نشر  چاپ و نهيدرزمطرفانه و دقيق 
 اجـرا  قابـل  نشـريه  دفتر به مرسوله مقاالت جهت تصويب تاريخ از الذكر فوق نامه نييآ .نمايد پيشگيري ناآگاهانه يا آگاهانه پژوهشي تخلفات بروز
 زا كـه  اسـت  شـده  ميتنظـ به شرح زيـر   بخش 9در نامه نييآ .شد خواهد اصالح و بازبيني نشريه ربط يز مسئوالن توسط اقتضا صورت در و بوده

  .نمايندمقاالت مطرح مديريت شود، ضمن مطالعه دقيق، هرگونه پرسشي را با سردبير نشريه از طريق سامانه  درخواست مي دنمجرا نابطاخم
  
  يسنج باستان پژوهه  نشريه  در ياخالق هايمسئوليت و اختيارات نامه يينآ 

    يرمسئولمدهاي اخالقي و مسئوليت اختيارات    - 1
و حقوقي انتشار نشريه و نظارت عالي بر اجراي احسن مفاد اساسنامه نشريه  قانوني، باالترين شخصيت حقيقي نشريه و مسئول يرمسئولمد

 ازجملـه  .حقوقــي الزم براي گـردش كـار نشـريه را بـر عهـده دارد      و اجرايــي امــور است و مديريت منابع مالي و نيروي انساني و پيگيــري
  :وظايف وي عبارت است از

 ؛نشريه قانوني براي انتشار هاياقدام جهت اخذ مجوز 
 ها، مؤسسات  ، خبرگزاري ها، ادارات دولتي، نهادهاي انقالبي ها، بانك با شركت( نشريه امور به مربوط نامهموافقت قرارداد هرگونه انعقاد

 ؛)ها آنو اشخاص و نظاير 
 ؛ دانشگاه  پژوهشي  تمعاون  به  پيشنهاد آننشريه و   ساالنه  بودجه  تنظيم 
  ؛با مشورت ديگر اعضااي  حرفه  هنجارهاي رعايت و تدوين اهداف كلي نشريه 
 نظارت بر خط سير كلي نشريه؛ و  كلي اهداف  به   پايبندي   
 ؛و گسترش توزيع جغرافيايي نشريه اطالعات آزاد  به دسترسي   توجه  
 ؛و ديگر اعضا نشريهكار سردبير پيگيري  و نظارت  
 ؛پيگيري الزم جهت تأمين نيروي انسانيو  پذيري يتمسئول، پاسخگويي 
  مقاالت؛ علمي   داوري فرآيند   در  دخالت عدم  
  نشريه؛  سردبير  و  تحريريه  هيئـتعلمي   تصميمات در  عدم دخالت  
  ؛ اجرايــي  عواملو   داوران  تحريريــه،  تهيئـ  سـردبير،  نويسـندگان، معنـوي  و  مـادي  حقـوق  رعايـت 

  حقوقي  لحاظ  بهو انتشار   چاپ  براينشريه به    ارسالي  مطالب ييد نهايي أت.  
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امور علمي و محتوايي نشريه را بـر عهـده    يتمشسردبير، شخصيت علمي و متخصص در حوزه مرتبط با موضوع نشريه است كه مسئوليت 
نامـه   بايسـت داراي شـرايط مصـوب آيـين    سردبير مي. هاي علمي نشريه استگذارينيز مسئول سياست و ت تحريريههيئسردبير كه عضو . دارد

  .و فناوري باشد دبيرخانه كمسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات 8/11/90مصوب  "تعيين اعتبار نشريات علمي كشور"
 ؛كشور موظف به رعايت مقررات و قوانين مطبوعاتيو  نشريه رمسئوليمد نماينده قانوني  



 

٢ 
 

 ؛عزل و نصب كاركنان فني و هنري 

 ؛رمسئوليمدنشريه و پيشنهاد آن به  ازيموردنساالنه  وبودجه برنامه ينيب شيپ 

  بررسـي نشـريات    گـروه  از طـرف  شـده  اعالم يمش خطمحتواي نشريه بر پايه  و هاي عملكرد شاخصو تدوين طرح پيشنهاد توجه به
  ؛نامه نيآئت تحريريه در چارچوب ئمصوبات داخلي هي ياجراو  علمي كشور و وزارت فرهنگ ارشاد اسالمي

 داوران انتخـــاب    نحــوه و  در خصوص داوري و انتشار حسابرسي ساالنه  هاي ساالنهفعاليتو علمــي  عملكــرد   شاخص  ــزارشگ، 
  ؛ت تحريريه و مقامات مسئول نشريهئبه هي داوري شده جهت بهبود عملكرددرصد مقاالت و  فرآيند انتشار و فواصل ،ميزان پذيرش

 ؛روز منظم و به طور به گاننويسند انتظارات نشريه به در خصوصالزم  يهادستورالعمل ا وهراهنماييي ارائه  
 حداكثر يك هفته پس از دريافت مقاله( شده نييتعانتخاب داوران ظرف مهلت و  ارزيابي اوليه در تحريريه و داوران تئهي با مشاركت (

  ؛وضعيت ارزيابي تعيين  در خصوص قاالت و پاسخ سريع به نويسندگانموقع همه مبراي تضمين ارزيابي به

   ؛و رعايت ساختار محتوا ازنظر كيفيدستيابي به ارتقاي  جهتبر داوري مقاالت  نظارتبا  و صيانت علمي نشريه،  اهداف حفظ  

   تحقيرآميــز؛  و  مغرضانــه  هــاي ارزيابي  بــا  برخــوردجلوگيري و ، داوراننظر  صحت   عميــق  ارزيابيو سنجش      

  ؛ت تحريريهئها به هيو ارائه نتايج داوري شده ارسالعرضه مقاالت 

  ؛براي يكديگر اس بودن هويت داوران و نويسندگانناشنو حفظ مندرج در مقاالت  اطالعات داشتن نگهمحرمانه 

  عدم سنخيت با محورهاي نشـريه  بودن و نامناسب به دليل مقاالت يا رد  پذيرش نهايي در خصوصتشريح تصميمات هيئت تحريريه
  نويسندگان؛براي  نظر و توصيه داورانبعد از گرفتن 

  ؛اخالقــي  يهنجارشكنبــه   متهم نويســندگان  بــه   پاســخگويي  فرصــت دادن 
 ي زماني ديگر تكرار شـود،  مگر اينكه الزم باشد دوباره تأييد يا در برهه ،با موضوعات نزديك به هم و تكراري جلوگيري از چاپ مقاله

  ي جديد؛هاي قبلي در مقالهدرج جزئيات كامل مقالها بباشد،  شده انجامي تحقيق متفاوتي يا مقاله قبالً به زبان ديگر و يا با جامعه
  هاي مرتبط به شـكل   استرداد مورد قبلي، بيان يادداشت ،شده چاپيك مقاله در صورت وجود شواهد نادرست در انتشار فوري اصالحيه

  ؛مناسب
 ن؛داورا و  نويسندگان  معنوي  و  مادي  حقوق   يگيريپ 

  
   تحريريه  تئهي  اعضاي اخالقي  يها تيمسئولو  اختيارات  -3

لمي نشريه، بررسي نتايج داوري، هاي ع گذاري آيند كه وظيفه سياستمي حساب بهقوا و پشتوانه علمي نشريه  درواقع تحريريه  تئهي  اعضاي 
در حوزه وظـايف اعضـا    ريزتر مواردي از قبيل موارد زير صورت به. دارد بر عهدههاي وارده را  بررسي گزارشو اعالم نتيجه نهايي مقاالت و  ديتائ
  . ت تحريريه استهيئ

 ؛رمسئوليمدبه سردبير و  نشريه تحقيقي و علمي يمش خط پيشنهاد و رسيدگي 

 ؛نشريه تشكيالت بهبود و رمسئوليمدبه  توسعه پيشنهاد و  رسيدگي    
  ؛در حال نشر و زمان انتشار نشريه و يا تغيير تيراژضميمه پيشنهاد انتشار  
 ؛ت تحريريهئلي براي تصويب يا اظهارنظر در هي، سردبير يا مدير داخرمسئوليمداز طرف  مطروحه رسيدگي به امور 

 ؛گيري يمتصمجلســات  در  والنه ئمســ و  جدي  مشاركت 
  ؛ت تحريريه در مورد آثار خودئگيري هيت تحريريه در تصميمئاعضاي هيعدم شركت 
  ؛ ها دادهدر صورت تأثيرگذاري در بررسي عيني ت تحريريه، ئاعضاي هياعالم منافع 
  و ابالغ به سردبير اعالم پذيرش و يا رد براي چاپ در نشريه پس از نظرات داورانمقاالت تأييد نهايي.  
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عنـوان دبيـر    نشريه بـه  رمسئوليمددانشكده هنرهاي كاربردي است كه با انتخاب سردبير و تأييد  يعلم ئتيهمدير داخلي نشريه از اعضاي 
  :اهم وظايف مدير داخلي نشريه به شرح زير است. جلسات گروه دبيران و گروه مشاوران علمي حضور خواهد داشتدر  ،جلسه
  نامـه داخلـي    و سردبير طبق آيـين  رمسئوليمدت تحريريه با هماهنگي و حضور ئتشكيل منظم جلسات هيو ارتباط مستمر و تنگاتنگ

  ؛ت تحريريهئهي ي شده بيتصو

  ؛سردبيران جلسات صورتپيگيري اجراي مصوبات و  شده ليتشك جلسات صورتارائه 

  تـأخير و  پيشـگيري از   منظور به اداري و كاري كارشناسان نشريات و دريافت گزارش كار از كارشناسان مربوطه، داخلينظارت بر امور
 ؛در كار نشريه ينظم يبيا 

  ثبـت  ، حل انتخاب افراد، ارسال مقـاالت مربوط به ويراستاران، مترجمان و داوران مقاالت شامل مرامالي هاي و حسابمسائل پيگيري
 ؛رمسئوليمد هگزارش آن ب و و انجام مكاتبات مربوطه يها پوشهدر 

 ؛نويسندگان بهت تحريريه يا سردبير ئهي دريافت مقاالت و ارسال پاسخ 

  مقاالت؛ موقع بهداوري   جهــت الزم   هاي يگيريپ  وداوران   ارزيابــي زمــان  بــه  توجــه  
 ارائـه  اخالقـــي و    هاي ناراســتي  ديگــر  و احتمالي  هاي يبردار كالهسرقت ادبي، تقلب و  ي رهدربــا داوران    نظر  و توجه به شناسايي

 توضيحات الزم، اصالحات، و عذرخواهي در صورت لزوم؛

 ارسـال   و ، سـردبير و تنظـيم  رمسـئول يمدت تحريريـه،  ئـ اعضاء هي باهماهنگي (ه قبل از چاپ نشريه ريت تحريئبرگزاري جلسات هي
 )براي تمامي اعضاء جلسه صورت

 ؛نظارت بر روند اجرايي و اداري چاپ نشريه  

 ؛در سطح سايت دانشكده، دانشگاه، وزارت علوم و ديگر مراكز دانشگاهي و ارائه فراخوان جهت دريافت مقاالت هنشري يرسان اطالع 

  المللي مانند در مراكز علمي و دانشگاهي و تارنماهاي داخلي و بين شده چاپانجام امور مربوط به ثبت مقاالت:SID  ،ISI  وISC 

  ؛جديد و قديم حداقل سالي دو بار در سطح دانشكده و دانشگاه شده چاپبرگزاري نمايشگاه و ارائه نشريات 

  ؛نشريهمحتواي  با مرتبطمراكز دانشگاهي، علمي و تخصصي به  هاي نشريهشمارهتوزيع 

 ؛برگشتي و رفته فروش نشريات تعداد و شماره هر در شده چاپ نشريات تعداد از دقيق آمار تنظيم  
  ؛ت تحريريهئسردبير و هي ،رمسئوليمدهاي اصالحي به  حل اد راهو پيشنه نشريهمخاطبان سنجش افكار و نظرخواهي از 
 ؛رمسئوليمد تشخيص به انجام ساير امور محوله  
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گردند كه وظيفه داخل و خارج از دانشگاه انتخاب مي يعلم ئتيهقاله، داوراني متخصص و متشكل از اعضاي بنا به زمينه تخصصي هر م
 .انجام داوري و ارسال نظرات به دفتر نشريه را به عهده خواهند داشت

  ؛نشريه در همقالداراي پژوهشگران از طرف  ديگر ارزيابي مقاالت جهت متقابل نشريه دعوتپذيرفتن 

 ؛داوري تخصصي  حوزه  در  منتشرشده  متون   و تسلط كافي بر بررسي ، مطالعه  
  ؛حوزه تخصصيبا توجه به در مورد بخشي از مقاله خود  داوري نظر اعماليا اعالم تخصصــي  حــوزه  مقاالت متفاوت از نپذيرفتــن 
 حـداكثر يـك مـاه   ( شـده  نيـي تع زمان مدتدر صورت عدم توانمندي در رعايت  ،مقرر زمان  در  مقاله  داوري  ارزيابي و اتمام  درسريع ت (

  ؛بيشتر يا انتخاب داوري جديد زمان مدتبدون تأخير با سردبير براي تعيين و زودتر تماس 

  عليـــه    داوري پيـــش  (يرمنصـفانه غ بررســـي  يـا امكـان بـروز     و منافــع   تضــاد    در صورت وجودمقاله به نشريه عودت يا  وداوري
 يـك براي داوري و يا  شده ارسال، انجام يا همكاري در مقاله و تشخيص نويسندههويت  آشنايي بايـا  نامطبـوع  نتايـج   مطالعاتــي بـا 

و يـا   ، يا مؤسسـات ها شركتتعارض عاليق با مؤلفين،  ،ديگري انشريهيا  نشريهدر همان  بررسي تحتو تكميل مشابه  حالمقاله در 
 ؛ )مذهبي و نژادي شخصي، اي،سليقه نظر اعالم



 

٤ 
 

  ؛اطالع مسئوالن نشريهبدون محول شده به شخصي ديگر داوري عدم واگذاري 
 داور براي نويسندگان؛هويت بيانگر  اجتناب از نوشتن، گفتن يا انجام هر چيز 
 ؛به سردبير نشريه در بررسي كيفي، محتوايي و علمي مقاالت رساندن ياري 
  كامل؛ دهي ارجاع باضمايم و  ها قول نقل، تصاوير   تحقيقات، كليه منابع،  دقيق بررسي  
 جهـت   اطالعـات كـافي   و پيشــنهادها ،  جزيياتارائه و  علميداوري تشريح جهت  شفافهاي علمي  مستندات و استدالل كارگيري به

 ؛راي سردبيرب )بـه خواننـدگان  خـود پيـام  واضـح  و   صريـح انتقـال  بـراي (ه نويسندههاي خود ب توجيه توصيه
  شـيوه  مقاله با  ضعــف  و  قــوت  در مــورد نقــاط   صادقانه  و   تأثيرگذارو  انتقادي ارزيابي   ،وتحليل يهتجزنظرات فني و تخصصي، ارائه

  نويسنده؛ با مخــرب يــا  آميــز  طعنه برخورد  دوراز بهمثبت و  يحنل و  
 هـاي بسـيار منفـي در نشسـت      ارزيابيو مقاله ي و صميمانه در مواجهه با نويسنده هاي بسيار دوستانه ارزيابي( آميزابهام رفتار پرهيز از

 ؛)مقاله  اصــالح و  رد  تأييــد، ( سردبير از بررسي اوليهبيان واضح در مطلع نمودن و  )مذكور در مورد مقاله خصوصي با سردبير
  و عـدم  در مقالـه   اخالقـــي  مالحظـــات    گرفتـــن  ناديده  و   عمل خالفاز مشكوك بودن به  محرمانه صورت بهآگاه ساختن سردبير

  نشريه؛ها تا زمان اعالم رسمي  هاي خود با ساير بخش نگراني انتشار
 ؛هامجدد توسط آن بررسيدرخواست  جز در زمان، قبلي شده يبررسدر مقاالت جزييات ارزيابي اوليه در رابطه با به سردبير  گزارش   
 و اعالم نظرات خود در رابطه بـا انتشـار يـا عـدم      شده ارسالهاي مقاله يري در رابطه با انتشارگكاري با دبيران علمي براي تصميمهم

 ؛انتشار مقاله در زمان الزم
 ؛)آن انتشـار  قبـل از  ها و نتايج جديد نويسندگان استفاده از اطالعات، داده(شخصيپژوهـش  پيشـرفت   بـراي  علمي سرقت   پرهيز از  
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  ؛و رعايت فرآيند ارسال مقاله از طريق سامانه هاي نشريهاستانداردو  نامه وهيشمطالعه دقيق  
  نشريه؛ارتباط با دفتر نويسنده مسئول مكاتبات و  عنوان بهمعرفي يك نفر 
  ه سردبيرنويسنده مسئول تعھد د اخالقی و نام رم تعھ ز  در قبال ف ذيرفتن و ني وای مقالپ و  ه مسئوليت صحت محت

  ؛اطالعات جعلي و نادرست دادن يا ونتايج   و ها  داده  یکار دست از  پرھيز  
 ؛پژوهشدر ها داده تفسير و آناليز درك، طراحي، فرآيند درثيرگذار أسهم علمي ت و نيز كافي مشاركت 

 مقاله؛ ارائه به نسبتها توافق آن و مقاله نويسندگان همه مطالعه از مسئول نويسنده اطمينان 

 ؛پژوهشي درست وينعنا همراه به پژوهش در درگيرافراد مسئول و همكاران  ،حقيقي نويسندگان نام ذكر از مسئول نويسنده اطمينان 

  ؛هاي دانشجوييو رساله ها نامه پاياناز ت مستخرج و امضاي استادان راهنما و مشاوران براي مقاالتأييد نهايي 

 پژوهش؛ در يك هر مشاركت ميزان بر بنا نويسندگان اسامي ترتيب رعايت  
 ؛علمي و منسجم صورت بهنشريه تخصص مرتبط با مقاالت  يساز آماده 
 ؛ترجمه آثار ديگران بدون ذكر عنوان در مقالهاز  پرهيز و مفيـد  موضوعـات با يلاص پژوهش ارائه  
  درصد تغييرات؛ 70با در نظر داشتن حداقل شده ارسالگزارش به مسئول و تأييد سردبير نشريه جهت بررسي يك مقاله مجدد  
  ؛هاي پژوهش ساختار پرسشتناقضات مربوط به نتايج و مرتبط با متن يا ي اه دادهعدم حذف نتايج و ا و ه كامل يافتهگزارش   
  جهـت صورت نياز در  پژوهش مورداستفادهها و ساير ابزار امهشنپرس، ها هاي خام، مصاحبهدادهارائه با  جزيياتذكر دسترسي عمومي و 

 ؛هاي يكسان جهت تكرار پژوهش گران به مجموعه دادهساير پژوهشآسان امكان دسترسي و  هبهبود كار مقال
 ؛نويسندگان با ذكر دقيق منبع در متن يا بخش منابعحقوق ساير مطالب ديگران به زبان خود و رعايت  انتقال 
 يج، نتـا ، هـاي اينترنتـي و تحقيقـات اشـخاص    كتب، نشريات و پايگاهكسب اجازه كتبي و صريح در صورت استفاده از  يمموارد الزا در

 ؛)جزئي حتي(اشكال و نمودار نظرات ديگران



 

٥ 
 

  ايـن  در )گيومـه (مسـتقيم  قول نقل متعال از استفادهاز مقاله ديگر پژوهشگران و  توجهي قابلتكرار بخش و  كردن متن كپيپرهيز از 
  ؛خود ي منتشرشدهها و مطالب  استفاده از دادهحتي در هنگام  موارد

 انسان متوجه خطرات شفاف ذكر، ا و هاحيوان ها  گرفته؛ صورت پژوهش واسطه به ستيز طيمح ي
  ؛پـروژه تحقيقاتي  هرگونـه  يـا  نامه انيپا از   اعـم مقالـه  اسـتخراج   نبعم اعـالم 
 هـاي آزمـودني  علمي، مشاوران همكاران، مقاله، مكاني و معنوي مادي، هايپشتيبان از اعم مقاله ذينفعان كليه معرفي و رضايت جلب 

 مقاله؛ در هاآن يدرباره دقيق رسانياطالع و درج و پژوهش فرآيند در سازماني يا شخصي كمك و انساني
 عدم پيروي از تخلفات پژوهشي؛ 
 ها؛ائه پاسخ علمي و منطقي به آناجازه ويرايش و نقدپذيري به داوران و ار 
 ؛)روز 30 كلي و روز 15 يجزئ(رعايت مهلت مقرر براي انجام اصالحات 
  داوري مراحلقبل از ورود به انصراف از چاپ مقاله خواستار به دبير نشريه در صورت  مسئولنويسنده اعالم كتبي. 
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كـي از مـوارد ذيـل    ، از وقـوع ي ازآن پس، يا سنجينشريه پژوهه باستان يا چاپ مقاله درو  از مراحل ارسال، داوري، ويرايش كگر در هر يا
  :موارد تخلفات پژوهشي شامل .شودمحسوب مي) گان(براي نويسنده ، رفتار غيراخالقي انتشاراتي و پژوهشيگردداطمينان حاصل 

 و يـا ارائـه امضـاء، هويـت و      محققبدون مطالعه و  تقلبي صورت بهواقعي غيرنتايج آزمايشگاهي  و ها، گزارش دادهثبت ،ساختن: لجع
 ؛هاآن اسامي ديگران بدون كسب اجازه

 قيقـي  به صورتي متفـاوت از نتـايج ح  پژوهش كاري شده، حذف و يا تغيير مواد، وسايل و نتايج هاي دستداده گزارشثبت و  :تحريف
 ؛اي خاصو يا استناد به مؤلف يا مقاله ترمطلوببراي رسيدن به نتايجي 

 انتسـاب غيرواقعـي   ، با انـدكي دخـل و تصـرف بـه نـام خـود       و انتشار آن شخصي ديگر براي انجام مقاله گرفتن كار به :اجاره علمي
 ؛در اصل پژوهشمؤثر سهم ي و نقش بدون داشتن )گاني(هبردن اسامي نويسندكاربهو نيز  مركز پژوهشييا  سسهؤبه م نويسنده

 هاي ديگران در جريان فكري خود و در قالب مقاله بـه نـام   يا ايدهها روشي عمدي از مقاالت، دخيل نمودن و استفاده :سرقت علمي
 بدون ذكر منابع؛ خود

 دريافـت  قبـل از زمـان   ديگر چه داخلي و چـه خـارجي    ايبه نشريهيا بخشي از آن  شده چاپمقاله  زمان همارسال  :يضافنشر زائد و ا
 ؛)نويسندگان كليه متوجه موضوع،عدم رعايت اين  مسئوليت( نتيجه نهايي

 ؛با عنوان جديد به نشريات ها آنارسال  متعدد وتقسيم يك مطالعه به مقاالت : انتشارات همپوشاني 
 يمتن درونبدون استفاده در محتواي متن و يا منبع دهي مقاله  يكذكر منابع متعدد در : منابع يكار دست.  
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 ـ  ريمد تحريريه، هيئت اعضاي سردبير،( نشريه در فعال افراد توسط نشريه اخالقي نامهآيين و و تأييد قوانينلعه درخواست مطا  ،يداخل

 ) ناشر داوران، نويسنده، و
 داوران، ،نشـريه  اجرايـي  داخلي و تحريريه، مدير هيئت اعضاي در برابر سردبير،اطالعات شخصي نويسندگان مقاالت از  يدار امانت ، 

  )اختيار كميته پيگيريو قرار دادن آن در سرقت علمي جهت پيگيري  مگر( ناشر و ويراستار
  مقاله و عدم انتشار كامل يا بخشي از آن  محفوظ بودن حق نشر منظور بهگرفتن تأييديه از نويسندگان در رابطه با اصالت مقاله ارسالي

 ديگر؛ الكترونيكي فضاي يا نشريه در
 ؛حق ارزيابي موارد سرقت علمي براي نشريه بودن محفوظافزارهاي سرقت ادبي و مقاالت ارسالي به نشريه توسط نرم بازبيني تمام  
 نشريه؛ مديريت از مجوز كسب يا و منبع ذكر بدون نشريه اطالعات و مقاالت از هايي بخش يا كل از برداريكپي و اقتباس منع  



 

٦ 
 

  پـس از    براي درج در نشـريه  مطابق با محورهاي نشريه سنجيباستان ي ينهدرزم و تحليلي پژوهشي -مقاالت علميو چاپ پذيرفتن
 داوري و تصويب هيئت تحريريه بر اساس اولويت؛

  ؛)تدوين ، گردآوري، وترجمه(مروري  -پژوهشي و علمي -يرعلميغهاي مقالهمعذوريت نشريه از چاپ  
 از موعد قانوني؛براي مقاالت داراي نقض و تخلفات پژوهشي زودتر آن از فرآيند داوري و يا انتشار  شده ارسالمقاله  حذف 
  ؛در سايت يبارگذارروز از  ده از گذشتانصراف از بررسي مقاله تنها بعد پذيرش 
  ؛بعد از موعد مقرر چاپ براي شده رفتهيپذهاي مقاله و يا انتشار داوري به مرحلهمقاله ورود  عد ازب انصرافعدم پذيرش  
  مقـرر ي زمـاني  هدر بـاز  )گـان (هاز طـرف نويسـند  اصالحات  در صورت عدم دريافتعدم پذيرش مسئوليت و آرشيو مقاله داوري شده 

پــس از ارســال بــه داوري و يــا مشــخص شــدن  مقالــه گــرفتن يــريگ بــازپس، و يــا )كتبــي اعــالم و موجــه عــذر داشــتن بــدون(
 ؛ براي مجله ديگر زمان هم صورت به مقاله ارسال

  ؛آنل مسئوليت در قباعدم پذيرفتن پس از شش ماه و  نشريهاز آرشيو  شده دادههاي رد شده يا انصراف  مقالهخروج  
  افراد در هنگام انتشار وقحقحفظ توسط نشريه و ) تيرا يكپ(قوانين حق مالكيت ادبي و هنري رعايت. 

 
 حقوق خوانندگان -8

 ؛خوانندگان براي تيفيباك جداول و تصاوير همراه به بسته و باز فايل صورت به مقاالت آزاد دسترسي 

 ؛مخاطبان و خوانندگان براي نشريه كاري حوزه با رابطه در اظهارنظر و نشريه اركان و) گان(نويسنده با ارتباط  
  هاي الزمجهت بررسيبه سردبير گزارش تخلف در  مقاالت منتشر شده با سند و مدرك جهت بررسي مقاالت مشكوك. 
 دقيق ارجاع شرط به نشريه مطالب و مقاالت از استفاده 
  

 شيوه برخورد ناشر با تخلفات پژوهشي -9
-نشريه پژوهه باستان انتشاراتي اخالق نامهآيين در موجود هايلدستورالعمهمان نقض  ،به نشريه شده ارسال مقاالت شمردن متخلف معيار

پـژوهش نويسـندگان   در  متن فوقدر  ذكرشدهخلفات مصاديق تچنانچه هر يك از است، و  )COPE( اخالقياتكميته  برمبناي شده ارائه سنجيِ
 را موجـود  حقـوق  تمام يهرزمان در و همچنين همواره خود دانسته وحق را آن مقاله  )گان(نويسندهها براي اعمال محدوديت ناشر، مشاهده گردد

  .است قائل خود براي اند شده چاپ تخلف با كه مقاالتي براي
 نـاقض  )گـان (بـا نويسـنده   ،نشـريه  با صالحديد عوامـل  ها، حاميان مالي و مجريان مسئول از سازمان سرقت علمي موضوع بررسيبعد از تأييد و 

مجموعـه  از اعتبار و زحمات  حراست جهت حفظ ومراتب برخورد با تخلفات . صورت خواهد گرفتبرخورد قانوني با توجه به ميزان تخلف قوانين 
  :به شرح ذيل است) گان(نويسندهديگر و 

  و در صورت انتشار حذف آن از سايت نشريه؛ مقالهرد شدن آني 

  ؛نامه در سياهمقاله ) گان(نويسندهاسامي تحريم و قرار گرفتن  

 ها؛آن از ماه 24 حداقل مدت به جديد مقاله هرگونه قبول ممنوعيت اعمال  
 ؛ماه 36به مدت حداقل  نشريهداوري مقاالت يا عضويت در هيئت تحريريه  ممنوعيت از  
 ؛صالح حقوقي از مراجع قضايي ذي يگيريپ  

  ؛داخلي و خارجي اتها و نشري با ساير دانشگاهنقض تخلفات پرونده  يگذار اشتراكبه  

  استنادي علوم جهان اسالمرسمي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پايگاه اي مراتب طي نامهابالغ )ISC( ،ها،  سسهؤها، م دانشگاه
 ).گان(هنويسندي داراي امتياز چاپ براي ها نشريه
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