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ي مهندسي و علوم پزشكي  در پژوهشكده»  WAME Policy Statement 1«ي فارسي  نسخه

، كساني كه از اين متن انجمن جهاني سردبيران پزشكيهاي  است و براساس توصيه جانبازان تهيه و ترجمه شده

ي اصلي اين متن در سايت اينترنتي  نسخه. كنند حتماً بايد به آن ارجاع دهند استفاده مي

http://www.wame.org باشد قابل دستيابي مي.  
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  ها سياستي  بيانيه

   شده داوريي  تعريف مجلّه •

  نويسندگي •

  باليني هاي ثبت كارآزمايي •

  شوند اندازي مي هاي اقتصادي راه ، در ازاي پول، توسط شركتپرده پشتنويسندگي  •

  )Impact Factor(نفوذ  فاكتور •

  ها گيري هاي سياسي در تصميم دخالت •

  مسئوليت سردبيران پزشكي •

 هاي پژوهشي مربوط به تأمين هزينه مندي نقش مجلّات در چالش ناشي از عالقه •

 دسترسي رايگان به مجلّات براي كشورهاي فقير •

 ارتباط بين سردبير و صاحب امتياز نشريات پزشكي •
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  ي داوري شده تعريف مجلّه

در مورد   ،كه جزء پرسنل تحريريه نيستندرا طور مداوم، نظرات و پيشنهادات خبرگان و داوراني  اي كه به مجلّه

است كه صحت، شفافيت و كامل  داوري مقاالت به اين دليل ايجاد شده. گيرد گيرد، در اين زمره قرار مي مقاالت دريافتي مي

هيچگاه از يك . هاي براي انتشار آنان، كمك كند هاي دريافتي را توسعه و بهبود بخشد و به سردبير در انتخاب مقاله بودن مقاله

  . دريابدطور قابل اعتمادي  بهو خطاهاي علمي را داشت كه كيفيت مقاله را تضمين نمايد داوري نبايد انتظار 

روش پژوهش، و يا هردو مورد  يا شوند بايد در مورد موضوع مقاله داوراني كه براي مرور يك مقاله انتخاب مي

كافي  ي نوشتار تمركز و توجه نمايد و شيوهنحوه نقدي كه صرفاً به  .ي كافي برخوردار باشند كارشناس بوده و از دانش و تجربه

اي انتخاب شود كه قادر باشد مروري با كيفيت باال انجام دهد و در اين راستا بتواند محتواي مقاله  گونه يك داور بايد به. نيست

نظرات يك داور نبال به دعالوه بر داوري علمي، سردبير  ممكن است در مقاالت پژوهشي، . دايمرور و نقد نمشكلي عادالنه  بهرا 

  . آمار هم باشد

كنند و نيز رتبه و اولويت آن را براي  و بهبود كيفيت مقاله، مطلع مي ءداوران يك مقاله، سردبير را از چگونگي ارتقا

گيري كند كه يك  تواند تصميم سردبير مجلّه، بر همين اساس و با ياري گرفتن از نظرات داوران، مي .نمايند نشر مشخص مي

  . له را منتشر سازد و زمان آن را نيز تعيين نمايدمقا

، مقاالت را مرور به عنوان خدمتي در ازاي تخصص خود صورت رايگان داوران اغلب بدون دريافت هيچ وجهي و به

ندي، م از هر گونه سو گيري و چالش ناشي از عالقهسردبير بايد . شود الزّحمه پرداخت هم مي كنند البته گاهي به ايشان حق مي

برداري از نظرات داوران  اطالعاتي از اين دست، در هنگام بهره .در داوران جلوگيري نمايداز جمله مسايل مالي مربوط به مقاله، 

در كل بايد گفت كه نبايد از داوري استفاده كرد كه از نظر  .گيري بر مبناي آن، مورد توجه و مد نظر سردبير باشد و تصميم

  .مند است ل از طرح و يا مقاله، عالقهاقتصادي به نتايج حاص

اي كه داوري شده شناخته شود، بايد مقاالت خود را اعم از پژوهشي و  يك مجلّه براي اين كه به عنوان يك مجلّه

در مورد تعداد داوران خارجي، آن چه كه مرسوم است دو داور . مرور مقاالت توسط داوراني خارج از گروه تحريريه داوري نمايد

هاي الزم دست يافت البته بايد اذعان داشت كه تعداد  توان به شاخص ولي با حداقل آن يعني يك داور خارجي هم مياست 

  . هم نياز باشدخارجي داوران به نوع مقاله و محتواي آن نيز بستگي دارد يعني به ضرورت ممكن است به بيش از دو داور 

ورد نظر مجلّه نيست، نبايد براي داوران خارجي ارسال شود چرا كه ي فعاليت و جزء موضوعات م اي كه در حوزه مقاله

  . ارائه نمايدي ديگري  ي خود را به مجلّه مقالهدر اين فاصله تواند  و او مي شود موجب اتالف زمان نويسنده مي ونداين ر
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مقاله حداقل توسط چند نمايد و هر  مجلّه بايد در راهنماي نويسندگان مشخص كند كه چه نوع مقاالتي را داوري مي

صورت متناوب بايد آماري را از روند داوري مقاالت منتشر كند كه گوياي فرآيند  سردبير مجلّه به. شود داور مرور و بررسي مي

تواند به مواردي چون؛ تعداد مقاالت ارائه شده، ميزان پذيرش، متوسط زمان صرف شده  اين آمار مي. داور مقاالت در مجلّه باشد

  .باشد شود، زمان انتشار اشاره داشته ي پذيرش يا عدم پذيرش صادر مي نگام ارائه مقاله تا وقتي كه نامهاز ه

  

  نويسندگي

بايد  . سازد طور واضح نمايان مي را به ي منتشر شده يك مقالهمحتواي و مسئوليت رعايت اصول نويسندگي، اعتبار 

معيارهاي نويسندگي در  تمامي . جدا نمودرا از يكديگر مسئوليت  وتوان اعتبار  گاه نمي به اين نكته توجه داشت كه هيچ

طور شفاف تنظيم شده و در  معيارها و ضوابط نويسندگي در هر مجلّه بايد به. يابد ها تسرّي مي توليدات پژوهشي و انتشار آن

  . اختيار همگان قرارگيرد

تواند  است، مي مشاركت نموده  ي كه منجر به توليد مقاله شدهپژوهشطرح هر فردي كه در . يارهاي نويسندگيمع

گيري ايده يا سؤال پژوهش، طراحي، تحليل آماري،  تواند در شكل اين مشاركت مي. يكي از اعضاي گروه نويسندگان مقاله باشد

) جاي ديگران نويسندگي به( است كسي كه متن مقاله را نوشتهي از گر نامجوانمردانه نيست ا. تفسير و نگارش متن مقاله باشد

نويسندگي  «به بخش ( شودحذف نام وي و  است شود و عادالنه نيست اگر محققي نقش اساسي در اجراي طرح داشتهن برده

  ).مراجعه شود» شوند  اندازي مي هاي اقتصادي راه جاي ديگران، در ازاي پول، توسط شركت به

انجام . باشد ي يك مقاله مطرح شود كه مشاركت واقعي در طرح پژوهشي داشته تواند به عنوان نويسنده كسي مي

ي متون، مورديابي يا پيدا كردن بيماران مورد نظر طرح پژوهشي، تأمين مواد مورد نياز در طرح، تأمين  خدمات فني، ترجمه

نام ود براي قرارگرفتن در فهرست نويسندگان كافي نيست هر چند كه ي طرح و يا تسهيل روند اجراي طرح به خودي خ هزينه

ي مقاله به صرف اين كه جزء مديران و  قراردادن نام افراد به عنوان نويسنده. بايد در تقدير و تشكّر ذكر شودها  آن

  . اي نيست د، كار جوانمردانههستنگيرندگان و يا از دوستان  تصميم

ميزان مشاركت ها افرادي هستند كه  ، اينسازند ران طرح را نيز به همراه مقاله منتشر ميبسياري از مجلّات نام همكا

در اين موارد، نوع و ميزان . است اين كه جزء نويسندگان مقاله محسوب شوند، نداشتهالزم را براي  ها شرايط و همكاري آن

  .كند باشد و از آن دفاع مي ر مورد تأييد انجمن مياين كا. گردد نام ايشان ذكر مياي در مقابل  ها، طي جمله همكاري آن
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جا  صورت يك ي حاصل از طرح پژوهشي به هاي يك مقاله و مسئول تمام بخش  يك نويسنده بايد تضمين كننده

ده نمايد برعه است و نظرات داوران را دريافت مي ي پاسخگو كه مقاله را به مجلّه ارائه نموده اغلب اين نقش را نويسنده. باشد

ي  ي پاسخگو و نويسنده گيرد ولي هيچ منعي براي پذيرش اين مسئوليت از سوي ديگر نويسندگان نيست يعني نويسنده مي

  . باشند با اين همه، تمام نويسندگان بايد متن نهايي مقاله را پذيرفته و تأييد كرده .توانند يك يا دو نفر باشند مسئول مي

مختلف يك طرح پژوهشي و يا يك مقاله بسيار مرجح است لكن در  هاي ي نويسندگان از بخش آگاهي همه

. هاي گوناگون ممكن و ميسر نيست هاي نوين و پيشرفته اين وضعيت به دليل همكاري گروهي بين افراد و تخصص پژوهش

وجود الزم است كه تواند در مورد يك بخش خاص اظهار نظر كند و مسئوليت آن را بپذيرد با اين  اي مي بنابراين هر نويسنده

  .ي مسئول در مقاله مشخص شود يك نويسنده

  . مندي، بپذيرد هاي ناشي از عالقه ي چالش هاي مجلّه را در مقوله ي نويسندگان مقاله بايد سياست همه

زيرا در گروهي  اليق فردي تعداد نويسندگان يك مقاله را محدود نمايدسبراساس سردبير نبايد   .تعداد نويسندگان

هاي  هاي چند مركزي و يا طرح ؛ براي مثال طرحباشد پذير مي ها، تعدد نويسندگان قابل پذيرش و توجيه ها و پژوهش از طرح

 توان گروهي از افراد را با ذكر عنوان ايشان فهرست نمود و تذكري در اين موارد مي. توان نام برد كارآزمايي باليني اتفاقي را مي

اند و نام همكاران و مسئوليت آنان را  ي همكاران طرح تهيه نموده مقاله را از طرف كليه ،مبني بر اين كه اين افرادود، قيد نم را

ي نويسندگان است به عنوان نويسنده  حالت ديگر اين است كه نام يك گروه را كه شامل همه .ي مقاله درج كرد در ضميمه

ي يك مقاله  كساني كه به عنوان نويسندهبه هر شكل . است ده مقاله را ارائه كردهثبت كرد، همانند وقتي كه تنها يك نويسن

اگر از نظر سردبير . ها جزء گروه به عنوان نويسندگان باشد حتّي اگر نام آن باشند شوند بايد خصوصيات الزم را داشته مطرح مي

هر باشد، الزم است كه نقش  بيش از حد قابل قبول ميتعداد نويسندگان يك مقاله با در نظر داشتن نوع پژوهش و نوع مقاله، 

هر يك از افراد كه براي انتشار مقاله شرط بگذارد كه تواند  ها مي ها بخواهد و با بررسي آن از آنيك از نويسندگان را 

   .شوندحذف از فهرست نويسندگان گيري در فهرست نويسندگان را ندارند،  هاي الزم براي جاي شاخصه

گروه نويسندگان بايد تصميم بگيرند كه به چه ترتيب نام افراد در فهرست نويسندگان درج  .نويسندگانترتيب 

ي مشاركت آنان در طرح و نگارش مقاله و نيز جايگاه ايشان در فهرست نويسندگان  تواند در مورد نحوه كس نمي و هيچ شود

ظم بخشيدن به اين موضوع مطرح نمود براي مثال ميزان نتوان براي  معيارهاي متعددي را مي. نظر دهد مگر خود آنان

تواند معيار مناسبي براي اولويت قرار گرفتن در فهرست نويسندگان  هاي مختلف طرح و نگارش مقاله مي مشاركت در بخش

خوانندگان  .درج نمودتوان اسامي را به ترتيب حروف الفبا  باشد، در صورتي كه افراد از اين حيث، شرايط مساوي داشتند مي
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گيري نمايند مگر اين كه گروه نويسندگان توضيحي را در  نبايد به ترتيب قرارگرفتن افراد توجه نمايند يا برمبناي آن نتيجه

ي شيوه و علل ترتيب قرارگرفتن نويسندگان ارائه  اگر نوسندگان مايل باشند كه اطالعاتي را درباره. باشند باره ارائه نموده اين

  .ير بايد از اين موضوع استقبال نموده و اين اطالعات را به همراه مقاله منتشر سازدنمايند، سردب

اگر در مورد مقاله، اختالف نظري بين نويسندگان وجوددارد، بهتر است اين اختالف  .مجادله بين نويسندگان

قع شود، بين خود نويسندگان حل و صورت محلي و قبل از اين كه مقاله براي مجلّه ارسال شود و تحت ارزيابي و داوري وا به

اگر درهر مرحله . دخيل شودها  در اين مجادالت و كشمكشصورت ناخواسته  بهبا اين همه ممكن است كه سردبير . فصل شود

ي  از داوري و بررسي مقاله، درخواستي مبني بر ايجاد تغيير در ترتيب نويسندگان به سردبير ارائه شود الزم است كه همه

صورت  بهبايد ي نويسندگان  همهو نيز تأييديه تغيير درخواست . ن اين تغيير را پذيرفته و مورد تأييد ايشان باشدنويسندگا

  . ه سردبير ارائه گرددمكتوب ب

  

  باليني هاي ثبت كارآزمايي

ها  چه اين كارآزماييهاي باليني صورت پذيرند؛  ي كارآزمايي هاي پزشكي بايد بر مبنا و بر پايه مداخالت و درمان

هايي  اند به شكلي بنيادين و اساسي با نتايج كارآزمايي ها منتشر نشده هايي كه نتايج آن كارآزمايي. باشند منتشر شده يا نشده

هاي منفي دارند و يا اثربخشي را نشان  يافتهشوند، اغلب  هايي كه منتشر نمي نتايج كارآزمايي. اند تفاوت دارند كه منتشر شده

است، تأمين  اي را كه حمايت مالي نموده ها و عاليق مؤسسه شود كه قادر نباشند خواسته دهند و اين وضعيت موجب مي مين

هاي باليني  تواند سبب سوگيري شده و فعاليت است مي ها انتشار يافته هايي كه نتايج آن به همين دليل تكيه بر نتايج طرح. كند

  . خارج نمايد رانرا از مسير اثربخشي و امنيت بيما

طور وسيعي قابل دستيابي  در يك مرجع ثبت كه بهها  هاي باليني در آغاز عمليات اجرايي آن ثبت نمودن كارآزمايي

هاي منتشر نشده را نيز در  نتايج كارآزماييدهد كه  كارشناسان خبره قرار مياين امكان را در اختيار صاحبان فرآيندها و باشد، 

وجود اين اطالعات در . بگيرند ها بهره نآباشند و از  ل و مدارك براي اثرات يك مداخله در اختيار داشتههنگام گردآوري دالي

به دنبال اهداف اصلي كارآزمايي كه نتايج آن انتشار  يشانكند كه ا ايجاد ميدر افراد را كوششي مراجع ثبت به سرعت 

  . است بروند و همچنين در پي كشف داليل منتشر نشدن آن باشند نيافته

هاي باليني را  هايي را كه كارآزمايي ها و فعاليت كوششبا توجه به داليل ذكر شده انجمن جهاني سردبيران پزشكي، 

اي باشد  ثبت كارآزمايي بايد فارغ از تمايالت خواسته يا ناخواسته. كند ايند، حمايت مينم ها ثبت مي در ابتداي آغاز عمليات آن
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زيرا زماني ، باشد ي نامحدود و فراگير داشته و بايد يك گستره آيد كنندگان هزينه پديد مي ي حاميان مالي و تأمين كه به واسطه

در سوي ديگر محتواي مرجع ثبت و اطالعات . ا ثبت شونده ي آن ها مفيد است كه دچار محدوديت نشود و همه ثبت فعاليت

اي كه هر  گونه به باشد و امكان جستجوي پيشرفته در آن لحاظ شده بايد بدون هيچ محدوديتي در اختيار همگان قرارگيرد

   .مندي از آن باشد فردي در هر نقطه از جهان قادر به بهره

يك مرجع  .وعات تجربي و عملي متعددي بايد حل و فصل شوندپيش از اين كه كارآزمايي باليني ثبت شود، موض

هاي باليني  زيرا كارآزمايي شوند مي  تري عملي اي در مدت كوتاه آل است اما ايجاد مراكز منطقه واحد و جهاني ثبت بسيار ايده

و   ارچهيكپبه دنبال پيگيري  آيند و ارگان يا مركزي كه طراحي و به اجرا در ميدر مراكز و مناطق متعددي در سرتاسر جهان 

كنند، اين مراكز بايد به دور از هر گونه  براي اطمينان از اين كه مراجع ثبت همگون عمل مي. ها باشد، وجودندارد جهاني آن

  . ها عمل كنند ي به نتايج كارآزمايي چالش ناشي از عالقه

سعه و پيشرفت اتفاق نظر عمومي در مورد ها تو هايي كه هدف آن سردبيران پزشكي بايد با مشاركت در فعاليت

ها است، اين  اطالعات ضروري براي ثبت محتوا، مسئوليت، دسترسي، قابليت و توانايي جستجو و به كارگيري كارآزمايي

هايي را كه قبالً  هنگامي كه يك مرجع ثبت مناسب و دلخواه وجود دارد، سردبيران بايد كارآزمايي. ها را حمايت كنند فعاليت

سردبيران مجالت كوچك كه منابع محدودي نيز در اختيار دارند، با مشاركت در اين . اند، در آن ثبت كنند منتشر نموده

  .كنند ها در شرايط كنوني امكان پذير است و در آن نقش دارند، اطمينان پيدا مي فرآيند، از اين كه ثبت كارآزمايي

  

  شوند اندازي مي هاي اقتصادي راه شركتپرده، در ازاي پول، توسط  نويسندگي پشت

اند نه تنها به اعتبار علمي آن بلكه به شرافت و راستگويي نويسندگان  هاي علمي كه انتشار يافته يكپارچگي پژوهش

هاي انجام گرفته را عيناً شرح  سردبيران و خوانندگان يك مقاله بايد از اين كه نويسندگان مقاله، فعاليت. نيز بستگي دارد

ي  به عبارت ديگر سر دبير و خواننده. باشند اند و مقاله بازتاب واقعي اموري است كه صورت گرفته است، اطمينان داشته ادهد

ي  است و يا يك نويسنده مقاله نبايد درگير اين موضوع شوند كه نويسنده تحت تأثير يك هدف از پيش تعيين شده قرار گرفته

سازي و آموزش خواننده از سير اصلي  اگر يك مطلب علمي به جاي آگاه. است مايي نمودهاي مقاالت پزشكي، او را راهن حرفه

ي فرد يا گروهي خاص است، اين مطلب علمي منحط  خود خارج شود و خواننده را به سمت و سويي ويژه ببرد كه مورد عالقه

  . و مخدوش است
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باشد و اين  در نگارش مقاله مشاركت داشتهدهد كه فردي به شكلي اساسي  پرده، زماني رخ مي نويسندگي پشت

انجمن جهاني سردبيران پزشكي، نويسندگي پشت پرده را غير شرافتمندانه و غير قابل . باشد موضوع در آن مقاله ذكر نشده

اين كار . گيرد ها صورت مي ها و يا عوامل شركت نويسندگي پشت پرده اغلب كاري است كه از سوي شركت. داند پذيرش مي

براي مثال ممكن است، يك نويسنده كه در استخدام يك . نمايد تر مي راي تمايالت اقتصادي است و مشكالت را پيچيدهدا

اي بخواهد آن را براي ارائه به مجله آماده كند و فقط نام  ي حرفه اي را تهيه كند و از يك نويسنده شركت تجاري است، مقاله

  .اي را دريافت دارد ي نگارش شده، هزينه كن است براي اين منظور يعني انتشار مقالهاين نويسنده مم. خود آن را منتشر نمايد

اي بخواهد كه مقاله را به  ي حرفه حالت ديگر اين است كه يك پژوهشگر، در ازاي پرداخت مبلغي از يك نويسنده

كشف اين . است، به خودش نسبت دهد هجاي او بنويسد و اين موضوع را نيز در مقاله قيد نكند و كاري را كه خود انجام نداد

  .كنند موضوع براي سردبيران بسيار دشوار است ولي در صورت اطالع، بايد از انتشار اين مقاالت خودداري 

كنند، مسئوليت اوليه را در قبال ذكر اسامي همكاران مقاله و شرح  اي ارائه مي نويسندگاني كه مقاله را به مجله

ي همكاران مقاله من جمله كساني كه تنها در  ي پاسخگو با فهرست نمودن همه نويسنده. پذيرند مي هاي آنان وظايف و فعاليت

اي براي اين  اند و قيد كردن جمالتي واضح درمورد وابستگي شخصي آنان و اين كه آيا هزينه نگارش مقاله همكاري داشته

هاي بالقوه  همچنين به طور كامل مانع از تمايل به رقابتپرده خواهد شد و  است، مانع از نويسندگي پشت منظور پرداخت شده

  .شود در اين زمينه مي

ها  هاي ديگري، مانند شركت بخش. باشد يك نويسندگان مقاله مي ي يك پرده بر عهده مسئوليت نويسندگي پشت

. شود احتي شناسايي ميتوانند آغازگر اين فرآيند باشند در حالي كه نويسنده به عنوان آخرين بخش از فرآيند به ر مي

هاي داروها و يا تجهيزات پزشكي را براي  هاي آموزش پزشكي كه هزينه ارتباطي و شركت هاي هاي بازاريابي، شركت شركت

ها هم همانند  اين بخش. هاي آغازگر فرآيند نويسندگي پشت پرده باشند توانند از جمله شركت اند، مي اجراي طرح تأمين كرده

  .ال نويسندگي پشت پرده مسئول هستند كه الزم است نقش خود را در اجراي طرح بيان نمايندنويسندگان در قب

هاي پشت پرده، سردبير بايد اطالعاتي واضح و شفاف را به نويسندگان  به منظور پيشگيري از برخي از نويسندگي

اند و نقش و وظايف  كاري در طرح را داشتهي هم ارائه نمايد مبني بر اين كه نويسندگان پزشكي بايد افرادي باشند كه اجازه

ي ارائه  شود، اقدامات وي بايد متوجه نويسنده وقتي سردبيري متوجه نويسندگي پشت پرده مي. آنان در مقاله توضيح داده شود

  تواند با يكي از حاالت زير به اجرا در آيد؛ اين اقدامات مي. هاي تجاري همكار طرح شود كننده و همچنين بخش
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هاي همكار طرح، منتشر سازد مبني بر اين كه اين مقاله  ي ارائه دهنده و نيز شركت ري را با ذكر نام نويسندهتذك -1

 .ي پشت رده است داراي يك نويسنده

ها در  سازي آن با دريافتن اشتغال يا عضويت نويسنده در يك شركت تجاري يا انستيتوي آكادميك، نسبت به آگاه -2

 . دام نمايدمورد عملكرد نويسنده، اق

افراد خاطي را فاش كند و در اختيار آنان قرار   هاي عمومي با وي تماس گرفتند، نام هاي دولتي يا رسانه اگر از بخش -3

 .دهد

 . تجارب خود را با انجمن جهاني و يا در مجامع ديگر مطرح نمايد -4

 اين به ديگرانكردن  مبادرت از و شود ايجاد پرده پشت نويسندگي مورد در سازي شفاف يك كه شود مي موجب كار اين       

  .دآي عمل به ممانعت كار

  

  فاكتور نفوذ

هاي دانشگاهي است زيرا با اين فاكتور شخصيت و جايگاه  فاكتور نفوذ به طور وسيع مورد توجه نويسندگان و برنامه

فاكتور نفوذ تحت تأثير عواملي است كه . ستتوان ارزيابي كرد و اين فاكتور در مقاالت و علم پزشكي حايز اهميت ا مجله را مي

توان  پس مي. نيست) شوند ارجاع به خود، زمان انتشار و انواع مقاالتي كه منتشر مي(ها مربوط به كيفيت مجله  ي آن همه

انجمن جهاني سردبيران پزشكي به فوايد و اشكاالت . نتيجه گرفت كه فاكتور نفوذ وراي بحث سردبيري و نويسندگي است

هاي زير را ارائه  كند و برهمين اساس انجمن به اعضاي خود، پيشنهادات و توصيه گذاري بر فاكتور نفوذ اشاراه مي ئوريك ارزشت

  نمايد؛ مي

توصيه . گيرد تري براي ارزيابي فاكتور نفوذ و ديگر معيارهاي ارزيابي كيفيت مجله بايد صورت هاي بيش پژوهش -1

. ها را به اين سو هدايت نمايند هاي پژوهشي مهم توجه نمايند و پژوهش سوال شود كه سردبيران عضو انجمن به مي

ها استفاده  اندازي و از آن براي ارتباطات و تنظيم برنامه كند كه از اتاق مجازي بحث و گفتگو راه انجمن توصيه مي

 .شود

هاي ديگري را نيز در نظر  سسردبيران مجالت بايد به فاكتور نفوذ بيش از يك شاخص آماري توجه كنند و انديك -2

ي ارجاعات اشاره  توان به گردش مقاالت، تعداد مقاالت منتشر شده و توسعه ها مي ي اين انديكس از جمله. بگيرند

اين اطالعات مجله بايد به صورت متناوب و منظم به همراه مجله منتشر شود تا خوانندگان و نويسندگان در . داشت

 .جريان قرار گيرند
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ي علمي در مورد فاكتور نفوذ  سردبيران در قبال آموزش خوانندگان، نويسندگان، مجريان و مديران و در كل، جامعه

  .ي كيفيت مجله است، مسئوليت دارند و همچنين معيارهاي ديگر كه نشان دهنده

  

  گيري هاي سردبير هاي سياسي در تصميم دخالت

اي ارائه شده است بايد بر اساس خصوصيات خود  يك مقاله كه به مجلهگيري در مورد نقد و بررسي و انتشار  تصميم

توان به مواردي از اين قبيل اشاره  از خصوصيات مهم مقاله مي. مقاله و چگونگي ارتباط مقاله با اهداف مجله و خوانندگان باشد

ي بالقوه به خوانندگان نيز  ين عالقهاصالت پژوهش، قدرت علمي، شفافيت و كامل بودن نوشتارها و همچن  كرد؛ اهميت موضوع،

سردبيران بايد بدانند كه كدام مطالعات اخالقي هستند و با انتشار كدام مقاالت به خوانندگان و جامعه لطمه و . اهميت دارند

  .زنند آسيب مي

نژاد يا است و يا مليت، عقايد سياسي،  گيري سردبير نبايد تحت تأثير كشوري كه طرح در آن انجام شده تصميم

. هايي خارج از ساختار مجله صورت گيرند هاي دولتي يا آژانس ها نبايد براساس سياست تصميم. مذهب نويسنده واقع شود

  .سردبير بايد از اين اصول همانند ديگر اصول سردبيري دفاع كند و به همكاران خود نيز اين مهم را سفارش نمايد

  

  مسئوليت سردبيران پزشكي

تدوين شد كه پس از آن كميته  2001انجمن جهاني سردبيران پزشكي در يك جلسه در سال  جمالت زير توسط

  .اند سياستگزاري و در پي آن كميته اجرايي آن را بازبيني و اصالح نموده

  

  : سردبير بايد

 :گيرد كه  ي مخاطبين مجله احترام بگذارد، اين احترام بدين صورت شكل مي سردبير بايد به همه -1

اي مجله را واضح و شفاف نمايد؛ پرسنل، اعضاي هيئت تحريريه، تعداد داوران، متوسط زمان ه فرآيند •

داوري، ميزان پذيرش مقاالت، اطالعاتي هستند كه بايد در اختيار نويسندگان و مخاطبين مجلّه و نيز 

 .داوران آن قرارگيرد

 ها  آن  سپاسگزاري از داورها در ازاي فعاليت •
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 ها انسان رازداري و حفظ اسرار •

 

 دهند؛ هاي عملي را توسعه مي هايي كه پژوهش توسعه خود اصالحي در علوم و شركت در فعاليت -2

 اند، منتشر شده ها و همچنين انتشار نقد مقاالتي كه قبالً  گيري نتايج و ادعا انتشار اصالحات، باز پس •

 .ها و نوشتارهاي پزشكي ي سطح علمي پژوهش قبول مسئوليت توسعه •

 

 :ن از انصاف، شرافت و انسجام محتواي مقاالت و نيز كاهش سوگيري با اطمينا -3

 مديريت چالش ناشي از عالقه مندي •

 حفظ اسرار اطالعات  •

 هاي بازرگاني و تجاري  هاي سردبيري مجله از فعاليت تفكيك فعاليت •

 

 :افزايش كيفيت مجله با  -4

 ي پژوهش شيوهقرابت و نزديكي به بهترين نقد و داوري، اخالق در پژوهش،  •

 .هايي را راه اندازي كنند كه كارآيي مجله را ارزيابي نمايد برنامه •

 .خود را در معرض ارزيابي بيروني قرار دهد •

  

  

  هاي پژوهشي مندي مربوط به تأمين هزينه نقش مجلّات در چالش ناشي از عالقه

ها از خود  كنند، اشتياق فراواني نسبت به نتايج آن هاي پژوهشي را پرداخت مي ي اجراي طرح هايي كه هزينه سازمان

گيرد، نگاهي سودجويانه دارند چرا  ها انجام مي هايي كه بر روي محصوالت آن صنايع نيز نسبت به نتايج پژوهش. دهند نشان مي

ها و  دولتتوان به  كنندگان بودجه و هزينه مي از ديگر تأمين. ها مؤثر باشد سود آنتواند بر روي  كه مقاالت منتشر شده، مي

   .شود ها و مقاالت سبب مشكالتي مي ها به نتايج پژوهش ها اشاره داشت كه تمايالت سياسي و اقتصادي آن سازمان

باشد، در  مكاري داشتهطور مستقيم در اجراي طرح ه ي پژوهش به ي اعتبار و بودجه اگر سازمان تأمين كننده

تواند دچار سوگيري شده و نتايج را به سمت و سويي كه مايل است هدايت  موقعيتي قراردارد كه خواسته يا ناخواسته مي



 انجمن جهاني سردبيران پزشكي

 

حه
صف

11 
ي اعتبارات، قبل از اين كه مراحل اجراي پژوهش كامل شود، آن را متوقف سازد و يا  كه سازمان تأمين كننده در صورتي. نمايد

  .اند دچار سوگيري شدههاي علمي  نتايج آن گردد، گزارش مانع از انتشار

  

مندي  هاي ناشي از عالقه ها را از گزند سوگيري ها و نتايج پژوهش نويسندگان و سردبيران وظيفه دارند كه گزارش

در مورد  اين مسئوليت بهتر است با آشكارسازي حقايقي. ي طرح حفظ نمايند ي اعتبارات و بودجه هاي تأمين كننده سازمان

  . ها همراه شود ها در اجراي طرح پژوهشي، وابستگي همكاران طرح به اين سازمان حامي مالي طرح و مقاله، نقش آن

  :توانند به مسئوليت خود عمل نمايند هاي زير مي سردبيران با اتخاذ سياست

ت طرح پژوهشي در ي بودجه و اعتبارا تأمين كنندهنويسندگان مقاالت بايد اطالعات الزم را در مورد  .1

 .مقاله منتشر گردداختيار مجلّه قراردهند و اين اطالعات به همراه 

هاي مقاله بخشي را اضافه كند كه در پيرامون نقش تأمين  سردبير بايد در بخش مواد و روش .2

ها، آناليز  ي طرح، گردآوري داده براي مثال، ايده. ي طرح در اجراي آن توضيح دهد كنندگان بودجه

هايي هستند كه ممكن است  گيري براي نشر مقاله از جمله نقش سازي گزارش و تصميم ، آمادهنتايج

 .باشد است در اجراي آن نيز برعهده داشته هاي طرح را تأمين كرده يك سازمان يا مرجعي كه هزينه

 .شود هاي مختلف طرح و مقاله شرح داده نقش هر يك از نويسندگان در بخش .3

ي  كننده ها به سازمان يا مرجع تأمين ي وابستگي مالي و اقتصادي آن نويسندگان يك مقاله بايد درباره .4

 .اين اطالعات بايد در اختيار داوران قرارگيرد و به همراه مقاله منتشر شود. بودجه توضيح دهند

مقاله به خوانندگان سردبير بايد توضيحي در مورد وابستگي مالي و اقتصادي هر يك از نويسندگان  .5

 .ارائه نمايد

ها و حامي مالي براي تغيير يا محدود  نويسندگان بايد اين اطمينان را بدهند كه هيچ قراري بين آن .6

 .است و منعي نيز براي انتشار آن در ميان نبوده  نمودن نتايج وجود نداشته

هيچ محدوديتي نگارش مقاله،  در طول اجراي طرح ونويسنده بايد اين نكته را در مقاله قيد كند كه  .7

 .است هاي اوليه داشته هاي خام و داده و كنترل كاملي بر روي دادهها نداشته  براي دسترسي به داده

هاي خود توسط مجلّه موافقت كند تا در صورت نياز اين بررسي و  نويسنده بايد با بازبيني و مرور داده .8

 .مرور بدون هيچ محدوديتي صورت گيرد
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  ايگان به مجلّات براي كشورهاي فقيردسترسي ر

ي مقاالت علمي نيستند و اين  سازمان بهداشت جهاني اصرار و تأكيد دارد كه برخي از كشورهاي فقير قادر به تهيه

سردبيران پزشكي در راستاي سياست توسعه و گسترش دانش . شود ها در دسترسي به اين منابع مي امر موجب محدوديت آن

است اين دسترسي  سازمان بهداشت جهاني پاسخ مثبت داده و بر مبناي فهرستي كه اين سازمان تهيه نموده ي به اين خواسته

  .نمايند را براي آنان رايگان مي

  

  ارتباط بين سردبير و صاحب امتياز نشريات پزشكي

هدف، موفقيت  اين. سردبيران در ردس امور يك مجلّه و صاحبان امتياز مجلّه هر دو داراي هدف مشتركي هستند

با در نظر داشتن رساني و آموزش به مخاطبين،  مسئوليت اصلي يك سردبير اطالع. هاي مورد نظر است مجلّه در ايفاي نقش

 .باشد ها مي و ارتقاء سطح كمي و كيفي آنصحت و اهميت مقاالت مجلّه و نيز حفاظت از انسجام و كيفيت مقاالت و فرآيندها 

هاي انتشار يك  ي جنبه و در قبال همه نمايند خود را دنبال ميهاي  هاي اساسي سازمان ها و ارزش صاحبان امتياز، سياست

ارتباط بين سردبير و . اشاره نمودهاي بازرگاني  بودجه و سياست توان به مسئوليت پرسنل، مجلّه مسئوليت دارند براي مثال مي

هاي يكديگر را بشناسند و آن  و حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت صاحب امتياز بايد بر اساس احترام و اعتماد متقابل باشد

هاي  مجلّه شده و مانع از موفقيتهر چالش و مشكلي در اين مسير موجب بر هم خوردن انسجام، شهرت و آبروي . را بپذيرند

  .گردد مالي آن مي

  .دنكن ب امتياز را حفظ مياست كه حدود وظايف و مسئوليت سردبير و صاح در زير راهكارهايي ارائه شده

ي رفع  و نحوه ها ها، گزارش روابط، انتصاب مسئوليتي شرايط همكاري سردبير، شامل؛ حدود وظايف،  همه .1

. صورت مكتوب ارائه شود كارگيري وي بايد به وضوح مشخص شده و به قبل از امضاي قرارداد و بهها  چالش

 . مخاطبين بايد در مجلّه چاپ يا در سايت درج گردد اطالعدهند، براي  شرايطي كه آزادي عمل به سردبير مي

نوع  و به عبارت ديگر سردبير نبايد هيچ كامل داشتهعمل سردبير بايد نسبت به تعيين محتواي مجلّه آزادي  .2

خواه  ،دهند ها و اخبار علمي تشكيل مي گزارش، پژوهشي اصليمحتواي مجلّه را مقاالت . باشد وابستگي داشته

صاحب امتياز نبايد هيچ نوع دخالتي چه . دنصورت الكترونيك و خواه به شكل چاپي منتشر شو اين محتوا به



 انجمن جهاني سردبيران پزشكي

 

حه
صف

13 
سردبير، در هاي  تغيير در تصميمبراي با ايجاد شرايط خاص صورت غيرمستقيم  بهصورت مستقيم و چه  به

 . باشد ارزيابي، انتخاب يا داوري مقاالت داشته

اعتبار فعاليت پژوهشي و اهميت آن براي مخاطبين شكل گيرد و نه رفاً بايد برمبناي هاي سردبير ص تصميم .3

 هدوزاد بآسردبير بايد براي انتشار مقاالت . هاي بازرگاني و اقتصادي صاحب امتياز ها و موفقيت براساس سياست

و نتايج پژوهش چالش بين  وانتشار مقاالت بايد بدون واهمه از تداخل . پذير باشد و در قبال آن نيز مسئوليت

اي را از داوران، همكاران  هاي گسترده براي حفظ اين جايگاه سردبير بايد توصيه. انجام شوداهداف صاحب امتياز 

 . درخواست و طلب نمايدو مخاطبين هيئت تحريريه  ،و پرسنل سردبيري

هاي اقتصادي و تجاري، سازماني و  خلهدر قبال حجوم و مداها را  اختيار كند كه تصميمرا  يسردبير بايد عمليات .4

طور واضح و روشن شرح  اين عمليات بايد به. استوار و غيرقابل نفوذ كند خود وديگران، همچنين عاليق شخصي

 . شود و در مجلّه نيز منتشر گردد داده

موارد زير  ماننداخراج بايد به داليل محكم و اساسي . تواند سردبير را استخدام يا اخراج كند صاحب امتياز مي .5

شرايطي كه كه مانع از حفظ فضاي اعتمادگردد،  )مبادرت به جرم(و فردي  رعايت نكردن اصول اخالقي؛ باشد

 .مدت مجلّه و خط مشي طوالني گيري جهت در مورد اختالف، باشدگيري نادرست سردبير  ناشي از تصميم

سردبير و صاحب امتياز شود كه از اين جمله تواند مانع از تداوم همكاري بين  هاي ديگري نيز مي موقعيت

قطع همكاري بين سردبير و صاحب امتياز بايد كاري . فقدان تفاهم و اعتماد بين اين دو اشاره نمودتوان به  مي

 . دتحقق يابباالي سازمان و با آرامش كامل  با مسئولين ردههاي الزم  سنجيده بوده و پس از مشورت

چه  پذيري الزم هر آن او بايد قادر باشد كه با مسئوليت. سردبير بسيار دشوار است ي آزادي عمل تعريف محدوده .6

گونه توجه كند كه اختيارات و  و صاحب امتياز نبايد به اين موضوع اين كه الزم و مناسب است را منتشر سازد

شكلي عمل كند كه به اهداف  سردبير نيز نبايد به. تاز مجلّه است است و او يكه قدرت به دست سردبير افتاده

 . اي وارد شود هاي بنيادين صاحب امتياز و سازمان وي خدشه ارزشاساسي و 

مدير اجرايي آن هاي خود را به باالترين مقام مسئول سازمان صاحب امتياز بدهد، نه به  سردبير بايد گزارش .7

توسط باالترين مقام مسئول سازمان صاحب امتياز با توجه و  گيري در مورد اشتغال سردبير بايد تصميم. سازمان

ها شورايي را براي  بعضي از سازمان. گيرد صورتهاي مرتبط  و بخشنظران ي صاحب همهنگاهي باز به نظرات 

دهند كه البته سردبير و صاحب امتياز هر دو بايد  ي مجلّه تشكيل مي ي اداره هاي اساسي در زمينه گيري تصميم

شود و  كار و فعاليت چنين شورايي بايد به روشني توضيح داده. باشند اي در اين شورا داشته هم و پايهنقش م

 .اطالع عموم برسد به
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، مقاومت نمايد حتّي يك سردبير بايد در برابر فشارهايي كه موجب شود اصول ذكر شده را در مجلّه بر هم بزند .8

كه سردبير در جريان تخطّي و تخلّفي  در صورتي .د تمام شودو موقعيت خواگر به قيمت از دست دادن جايگاه 

  . ي پزشكي، دانشگاهي و افكار عمومي را نبست به اين موضوع آگاه سازد جامعهقرارگيرد، موظّف است كه 


