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تغيير در فهرست نويسندگان
)د( نويسنده ی مسئول پس از انتشار مقاله تقاضا می کند نام يک نويسنده حذف شود

دليل تغيير فهرست نويسندگان را روشن سازيد

نويسنده )نويسندگان( دليل 
قابل قبولی براي تغيير 

ارايه می کند 

بررسی کنيد آيا تمام نويسندگان 
شده(  حذف  نويسنده  جمله  )از 

موافق تغيير هستند

اصالحيه منتشر كنيد

نويسنده )نويسندگان( نامه می نويسد

ساير نويسندگان پاسخ را 
ارسال می کنند

هر دو نامه را منتشر کنيد نامه نظرات گروه اقليت را منتشر کنيد 

ساير نويسندگان تمايلي به 
پاسخگويی ندارند

نويسنده )نويسندگان( موافق نوشتن 
نامه نيست )يا نامه ای غيرقابل انتشار 

می نويسد(

اگر نويسنده به حذف نام اصرار دارد و 
ساير نويسندگان هم موافق هستند ، آنگاه 

انتشار اصالحيه را در نظر بگيريد

توضيح  و  گرفته  تماس  نويسندگان  ساير  با 
دهيد که چه اتفاقی در حال وقوع است

نويسنده )نويسندگان( ادعای تقلب/سوء رفتار1 می کند

نمودار مربوط به جعل داده ها2 
را ببينيد

تفسير   در  )نويسندگان(  نويسنده 
داده ها اختالف نظر دارد

به نويسنده )نويسندگان( پيشنهاد کنيد نظرات خود را در قالب 
يک نامه بنويسد و توضيح دهيد که به ساير نويسندگان نيز 
فرصت خواهيد داد که به آن نامه پاسخ دهند و هر دو نامه 
را  در صورتی که مناسب باشند منتشر خواهيد کرد )برای 

نمونه طول نامه مناسب باشد و حاوی تهمت نباشد (

بپرسيد چرا  نويسنده تمايل به حذف نامش از 
مجله  راهنماي  به  است  بهتر  دارد-  فهرست 
باشد  آن  بيانگر  بايد  که  نويسندگي3  بيانيه  يا 
که تمام نويسندگان معيارالزم را دارا بوده و 
هيچ فردی با اين معيار حذف نگرديده است 

ارجاع دهيد
تقلب/سوء  به  مشکوک  نويسنده  آيا  بپرسيد 

رفتار4 است

جهت دريافت مجوز غيرانحصاری برای تکثير اين فلوچارت ها می توانيد 
 cope_administrator@publicationethics.org با پست الکترونيکی

تماس بگيريد.

برگردان رسمی به فارسی توسط دکتر بهروز آستانه
بازبينی برگردان توسط ح.ر صادق محمدی

تاريخ انتشار: نوامبر 2011 

تهيه شده جهتCOPE  بوسيله ليز ويجر از 
)www.lizwager.com( کمپانی  سايد ويو

©2008 کميته اخالق نشر


