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در مواجهه با موارد انتشار تكراري1) مضاعف2( چه اقدامی انجام شود
)ب( مورد مشكوك به انتشار تكراري در يك مقاله انتشار يافته

با  همراه  ساالمي"3  نشر   "( مختصر  هم پوشاني 
يا تجزيه وتحليل مجدد و معقول  از تكرار(  ميزاني 
)مانند زير گروه/پيگيري وسيع تر/بحثي كه مخاطبان 

متفاوتي را هدف گرفته است(

تماس  نويسندگان  ساير  با  كنيد  سعي 
بگيريد ) مد الين / گوگل را براي يافتن 
پست هاي الكترونيكي يا محل هاي كار 

فعلي نويسندگان جستجو كنيد(

)خطاي  موجه  توضيح 
نبودن  صادقانه/واضح 
مجله/ نويسندگان  راهنماي 

پژوهشگر بسيار مبتدي(

انتشار بيانيه اي در مورد انتشار تكراري يا 
حذف مقاله را مد نظر قرار دهيد

به سردبير مجله ديگري كه مقاله قبلي در 
آن چاپ شده اطالع دهيد

 

با موسسه متبوع نويسنده تماس بگيريد و درخواست كنيد كه مالحظات شما 
به مقام ارشد نويسنده و/ يا مسئول مديريت پژوهش منتقل شود

به صورت مکتوب برای نويسنده )در صورت 
پيامدهاي  و  موقعيت  نويسندگان(  تمام  امكان 

آتي قابل انتظار را توضيح دهيد

اطالع به مقام ارشد نويسنده 
مديريت  مسئول  و/يا 
قرار  نظر  مد  را  پژوهش 

دهيد 

عدم  صورت  در 
دريافت پاسخ، تماس با 
موسسه را هر 6-3 ماه 

تکرار کنيد

توضيح ناموجه/پذيرش 
تقصير

نويسنده )نويسندگان( را از 
نتيجه/اقدام خود آگاه كنيد

نتيجه/ از  را  خواننده 
اقدام آگاه كنيد

از خواننده  تشكر كنيد و به او اطالع دهيد كه قصد بررسي داريد
چنانچه هنوز شواهد مستند آماده نشده اند، آن ها را جمع آوری کنيد

ميزان هم پوشاني/تكرار را بررسي كنيد

خواننده سردبير را از مورد انتشار تكراري مطلع مي كند 

نويسنده پاسخ مي دهد بدون پاسخ

بدون پاسخ

خواننده را از نتيجه/اقدام 
آگاه كنيد

هم پوشاني/تكرار عمده ) يعنی مقاله بر اساس داده های 
مقاله ای که قبال چاپ شده و با همان نتايج يا نتايج بسيار 
مشابه باشد و/يا شواهدی که نشان دهنده تالش نويسنده 
دادن  تغيير  مانند  باشد  "تکرار"  کردن  مخفی  برای 
عنوان، ترتيب نام نويسندگان و عدم ارجاع به مقاله قبلی(

به صورت مکتوب با نويسنده مسئول تماس بگيريد. بهتر 
ارسالی  نامه  يا   ( نويسندگان  شده  امضا  تعهدنامه  است 
در ساير مجالت می  مقاله  بيانگر عدم چاپ  که  ايشان( 
مضاعف  انتشار  مستند  شواهد  همراه  به  نيز  را  باشد  

ضميمه نماييد.

با لحني خنثي با نويسنده تماس بگيريد/تاسف خود را 
ابرازكنيد/ موقعيت مجله را توضيح دهيد

توضيح دهيد كه در مقاالت دوم بايد به مقاله اصلي 
ارجاع داده شود

اصلي  مقاله  به  كه  اصالحيه  يك  انتشار  مورد  در 
ارجاع دهد با نويسنده تبادل نظر كنيد

ارجاع  كه عدم  دارد  داليلي  دبير  در صورتيكه سر 
به مقاله )مقاالت( قبلي عمدي بوده است، اطالع به 
مقام ارشد نويسنده يا مسئول مديريت پژوهش را مد 

نظر قرار دهيد

بايد  نويسندگان  راهنماي  توجه: 
سياست مجله در مورد انتشار تكراري 

را بيان كند
نويسندگان براي امضا  از  درخواست 
يك يك فرم خاص يا عالمت زدن يك 
آينده  هاي  بررسي  جهت  خالي  مربع 

مي تواند مفيد باشد

سردبيران  المللي  بين  كميته  توجه: 
مجالت علوم پزشكي 4 توصيه مي كند 
كه ترجمه مقاالت قابل قبول است، اما 

بايد به مقاله اصلي ارجاع داده شود
موارد  اين  در  مي توانند  سردبيران 
نظر  مد  را  اصالحيه  يك  انتشار 
قرار دهند )يعني بيان ارتباط با مقاله 
اصلي( به جاي آن كه به حذف مقاله 
چاپ  مورد  در  اعالميه  انتشار  يا 

مضاعف اقدام نمايند

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

تماس بگيريد.
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