مصادیق تخلفات
الف -مصادیق تخلفات پیش از شروع مراحل انجام پژوهش
 -1عذم ثثت ؼشح ًاهِ پژٍّص ( تا ّش عٌَاى اص جولِ ؼشح تحمیماتی ،پایاى ًاهِ ٍ  ) ......دس هؤسسِ هشتَؼِ
 -2عذم اخز تأییذیِ واسگشٍُ /وویتِ اخالق ٍ ضٌاسِ اخالق دس پژٍّص
 -3عذم ثثت واسآصهایی تالیٌی دس ساهاًِ " هشوض ثثت واسآصهایی تالیٌی ایشاى"
 -4عذم اخز هجَصّای ساصهاى غزا ٍ داسٍ تشای ؼشح ّایی وِ ؼثك همشسات ًیاصهٌذ اخز هجَص اص ایي ساصهاى ّستٌذ ( هاًٌذ هؽالعات
تالیٌی هشتثػ تا داسٍّا ٍ اسصیاتی تالیٌی ٍسایل پضضىی)
 -5استفادُ اص ایذُ ّای پژٍّطی سایشیي تذٍى سعایت حمَق هالىیت فىشی
 -6عذم سعایت همشسات ،ظَاتػ اداسی ٍ ساٌّواّای اخاللی دس اًتخاب حاهی هالی تا اًعماد لشاسدادّای هشتَؼِ
 -7عذم سعایت هَاصیي اخالق ًطش دس تْیِ ؼشح ًاهِ پژٍّص
 -8عذم آضىاسساصی اساهی حوایت وٌٌذگاى پژٍّص
 -9عذم ضفافساصی یا عذم تیاى ٍجَد ّشگًَِ تعاسض هٌافع تَسػ ری ًفعاى اص جولِ پژٍّطگش اصلیّ ،وىاساى پژٍّص ٍ اععای
واسگشٍُ /وویتِ اخالق
 -10عذم پاسخ گَیی تِ دسخَاست ّای واسگشٍُ /وویتِ اخالق دس پژٍّص (دسخَاست ّای پیص اص ضشٍع پژٍّص)
ب -مصادیق تخلفات حین انجام پژوهش
 -1عذم اخز سظایت آگاّاًِ ٍ هثتٌی تش اسائِ صحیح اؼالعات پژٍّص ٍ یا عذم اؼویٌاى اص دسن صحیح اّذاف ٍ سٍش اجشای
پژٍّص تَسػ ضشوت وٌٌذگاى دس پژٍّص
ّ -2شگًَِ پٌْاى واسی هاًٌذ عذم گضاسش عَاسض جاًثی ،هخاؼشات ٍ آسیة تِ ضشوت وٌٌذگاى دس حیي اجشای پژٍّص
ّ -3شگًَِ ًمط هحشهاًگی اؼالعات ٍ افطای اؼالعات هشتَغ تِ ضشوت وٌٌذگاى دس پژٍّص
 -4عذم پایثٌذی تِ هٌذسجات ؼشح ًاهِ ٍ عذم وسة هَافمت هجذد اص واسگشٍُ /وویتِ اخالق دس صَست اًجام ّشگًَِ تغییش دس
ؼشحًاهِ هاًٌذ تغییش هجشی اصلی یا ّوىاساى ،اّذاف پژٍّص ،سٍشضٌاسی پژٍّص ،سٍش اجشا ،هیضاى حوایتّای هالی،
حاهیاى هالی ٍ تشٍص هصادیمی اص تعاسض یا اضتشان هٌافع
 -5اًجام واسآصهایی تالیٌی ( هذاخل  ُ7سٍی تیواساى) تذٍى ّواٌّگی تا پضضه هعالج
 -6تحویل ّضیٌِّای هالی تِ ضشوتوٌٌذگاى دس پژٍّص ٍ ضشوتّای تیوِ
ً -7مط یا تخلف اص هفاد ساٌّواّای عوَهی ٍ اختصاصی اخالق دس پژٍّص ( هصَب ٍصاست)
 -8دسیافت خذهات غیشهتعاسف اص ضشوتّا ٍ هؤسسات تِ ًحَی وِ تشٍى ساصی فعالیتّای هزوَس تِ ضخص ثالث خاسج اص گشٍُ
پژٍّص دس اصای پشداخت حك الضحوِ ٍ هاًٌذ آى تش اساس عشف علوی هتخصصاى آى سضتِ علوی غیشهَجِ تاضذ.
 -9عذم پاسخ گَیی تِ دسخَاستّای واسگشٍُ /وویتِ اخالق ( دسخَاستّای حیي اًجام پژٍّص)

ج -مصادیق تخلفات پس از پایان پژوهش
 -1جعل دادُ ّا ضاهل ساخت ،ثثت ٍ اًتطاس دادُ ّا یا ًتایج یه پژٍّص تِ صَستی وِ توام یا تخطی اص دادُ ّا یا ًتایج
هزوَس اصال ٍجَد ًذاضتِ است.
 -2تحشیف دادُّا ٍ دست واسی دادُّا ضاهل تغییش یا حزف تخطی اص دادُ ّا ،تصاٍیشً ،وَداسّا ،جذاٍل ،سٍش پژٍّص ،سٍش
اجشا ،تجْیضات ٍ هَاد هَسد استفادُ دس پژٍّص ٍ یافتِ ّای پژٍّص است تِ صَستی وِ تا هٌذسجات ؼشح ًاهٍِ ،العیات
اجشا ٍ یافتِ ّای ٍالعی پژٍّص هٌؽثك ًثاضذ.
 -3سشلت ادتی ضاهل وپی وشدى واهل یا تخطی اص دست ًَضتِ ،همالِ ٍ یا ؼشح ًاهِ فشدی دیگش تذٍى استٌاد ٍ اسجاع هٌاسة
تِ صاحة یا هاله هعٌَی آى است.
 -4جعل ٍ دست واسی اساهی ًَیسٌذُ وِ ضاهل حزف ًام فشد یا افشاد حائض ضشایػ « حك ًَیسٌذگی » اص فْشست اساهی
ًَیسٌذگاى ،اظافِ وشدى ًام فشد یا افشاد فالذ ضشایػ حك ًَیسٌذگی تِ عٌَاى ًَیسٌذُ ٍ اًتطاس ًتایج پژٍّص تذٍى روش
هطخصات هطاسوت وٌٌذگاى دس ًَضتِ علوی یا همالِ است.
 -5دست واسی دس اسجاعات اثش پژٍّطی وِ ضاهل اسجاع تِ آثاس پژٍّطی خَد ٍ دیگشاى ،تذٍى تَجیِ علوی است وِ هعوَال تا
اًگیضُ افضایص اسجاعات ٍ ضاخص ّای هشتَؼِ اًجام هی ضَد اجثاس ًَیسٌذگاى هماالت تَسػ سشدتیشاى یا داٍساى هجالت
علوی تِ دست واسی دس اسجاعات ،ضاهل ایي تٌذ است.
 -6دست واسی دس هشاحل داٍسی اثش پژٍّطی اص جولِ هعشفی داٍساى جعلی
 -7اًتطاس ّن پَضاى ًتایج پژٍّص تِ ًحَی وِ تخطی یا تواهی یه اثش پژٍّطی تذٍى سعایت استاًذاسدّای هشتَؼِ ،دس اثش
پژٍّطی دیگشی هٌتطش ضذُ تاضٌذ.
 -8اًتطاس تشضی ًتایج پژٍّص دس چٌذ همالِ هجضا دس ضشایػ وِ تِ لحاؾ عشف سضتِ علوی هشتَؼًِ ،تایج پژٍّص هی تَاًذ دس
تعذاد هماالت ووتشی هٌتطش ضَد.
 -9دسیافت خذهات غیشهتعاسف اص ضشوت ّا ٍ هؤسسات تِ ًحَی وِ تشٍى سپاسی فعالیت ّای هزوَس تِ ضخص ثالث خاسج اص
گشٍُ پژٍّص دس اصای پشداخت حك الضحوِ ٍ هاًٌذ آى تش اساس عشف علوی هتخصصاى آى سضتِ علوی ،غیش هَجِ تاضذ.
 -10عذم پاسخگَیی تِ دسخَاست ّای واسگشٍُ /وویتِ ّای اخالق دس پژٍّص ( دسخَاست ّای پس اص پایاى پژٍّص)

