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  نامه به سردبير
ضرورت ايجاد مركز ملي آموزش و پيشگيري از تقلب علمي به عنوان پيش نياز 

  گذاري علم و فناوري در كشور سياست
  

  رضا جمالي
  قتصاد دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايراندانشجوي دكتري مديريت استراتژيك، دانشكده مديريت و ا

اندركاران و  مفهوم توليد علم آنچنان فكر دست ،هاي اخير در سال1
جامعه علمي كشور را به خود مشغول كرده است كه سرعت در 

هاي شخصيتي قشر دانشگاهي  انتشار مقاالت، به يكي از شاخص
اي را  فههاي تعليم و تربيت و اخالق حر بدل گشته و ساير شاخص

برداري،  كه گسترش كپي نحوي ، بهنيز فدا و تابعي از خود كرده
هاي  سازي و نيز تحريف محتوا، بخشي مهم از دغدغه جعل و داده

 . دهد دانشگاهيان كشور را تشكيل مي

با توجه به اين موضوع، جمعي از محققين و دانشگاهيان كشور بر 
ند كه با الگوبرداري از اقدام نماي NGOاند تا به ايجاد يك  آن شده

كشورهاي موفق در پيشگيري از تقلبات علمي، به جامعه علمي 
فرآيند تاسيس اين مركز نيازمند همكاري . كشور خدمت نمايند

المللي است كه يكي از حاميان پيشتاز در اين  هاي ملي و بين سازمان
است و هرگونه حمايت از اين مركز را در  Emeraldزمينه انتشارات 

مينه آموزش اين مفهوم در دستور كار خود قرار داده و قطعا ز
حمايت چنين سازماني خواهد توانست در آينده ، توجه ساير مراكز 

. به سمت خود جلب نمايد NGOمعتبر علمي را در پشتيباني از اين 
  :هاي اين مركز در سه بخش كلي متمركز شده است استراتژي

قاالت دانشگاهي با تدوين مصاديق تقلب در علم و م -1
  . المللي الگوبرداري از ساير مراكز موفق بين

آموزش نحوه پيشگيري از تقلبات علمي در تحقيقات آكادميك  -2
با مذاكرات صورت گرفته با اين . Emeraldبا همكاري انتشارات 

، Aslibانتشارات و نيز خواهرخوانده علمي آن يعني شركت 

                                                 
  r.jamali1984@gmail.com :دار مكاتبات نويسنده عهده *

پذير  ي شهرهاي ايران امكانهاي مجازي و برخط در تمام آموزش
خواهد بود و تعداد ساعات آموزشي و محتواي آن نيز بر حسب 

 توجهبايد . هاي دانشگاهي از دانشجو تا استاد، قابل تنظيم است رده
هاي  هاي آموزشي اين سازمان داشت كه استفاده از همكاري

 المللي براي مدتي محدود و تا زماني ادامه خواهد داشت كه اين بين
  . هاي خود را مديريت نمايد مركز بتواند به صورت مستقل، فعاليت

رساني به افرادي كه  جلوگيري از تخلفات آتي از طريق اطالع -3
هيچ وجه ايجاد  هدف اين مركز، به. اند دچار تقلب علمي شده

رسوايي براي جامعه علمي و محققين كشور عزيزمان نبوده و تنها 
د از روند سالم بودن تحقيقات خود منظور آگاهي شخصي افرا به
  . باشد و تمامي اطالعات آنها در اين مركز محفوظ خواهد ماند مي

نيازهاي  در حقيقت تشكيل چنين سازماني جزو اولين پيش
اندركاران امر، از  گذاري علم و فناوري كشور است كه دست سياست

م، هايي همچون وزارت علو گذاران بخش سياست. اند آن غافل بوده
تحقيقات وفناوري بايد بدانند كه ادامه روند فعلي علم كشور، باعث 

صورت واقعي، خود را وقف  انگيزگي كساني خواهد شد كه به بي
كه مبناي آن  نظامياند زيرا در  علوم جديد كرده درتوسعه و تحقيق 
كاران و متقلبان علمي وجود  باشد، فرقي بين درست توليد مقاله مي

  . هر دو با يك معيار، سنجيده خواهند شد نخواهد داشت و
هاي مرتبط از جمله وزارت  در پايان، نگارنده از تمامي سازمان

هاي علم و فناوري و مجالت علمي كشور  ها، پارك علوم، دانشگاه
درخواست حمايت معنوي از اين سازمان را دارد تا انشاء اهللا ضمن 

شاهد جامعه علمي پويا اندازي آن، به زودي زود  تسريع در روند راه
 . و به دور از هرگونه افراط و تفريط باشيم
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  راهنماي نگارش مقاالت 
  پژوهشي سياست علم و فناوري-فصلنامه علمي

به  در صورت تمايل به چاپ مقاله در اين فصلنامه خواهشمند است
  :نكات ذيل توجه فرمايند

 (Original Article)اصيل  بايد به شكل مقاله تحقيقاتي مقاالت - 1
بوده و قبالً در مجالت علمي داخلي يا خارجي چاپ نشده يا در حال 

  .مقاالت مروري يا ترويجي پذيرفته نخواهد شد. بررسي نباشد
. شوند هاي فارسي يا انگليسي پذيرفته مي مقاالت به زبان -2
 .سال چكيده به هر دو زبان ضروري استار
براي . ارسال مقاالت ضرورتاً به شكل الكترونيكي خواهد بود -3

اين منظور فايل خود را از طريق سامانه الكترونيكي مديريت 
مجالت در سايت مركز تحقيقات سياست علمي كشور 

www.nrisp.ac.ir/JSTP  ارسال نماييد و يا به پست الكترونيكي
jstp@nrisp.ac.ir بفرستيد. 

ذكر دقيق اسامي نويسنده يا نويسندگان و موقعيت سازماني  -4
 .به همراه آدرس الكترونيكي آنان ضروري است

  : هاي فعاليت فصلنامه عبارتند از حوزه -5
  دهي علم و فناوري؛ هاي نوآوري و سازمان نظام -
  فرهنگ و اخالق؛ جامعه، با وفناوري تأثيرات متقابل علم - 
  تقابل علم و فناوري با حقوق و قوانين؛ تأثيرات م -
  مديريت دانش؛ -
  ؛R&Dمديريت  -
  سازي دانش و فناوري؛ انتقال، اشاعه و بومي -
  گذاري علم و فناوري؛ سياست -
 اقتصاد علم و فناوري و كارآفريني فناورانه؛ -
  بيني و ارزيابي علم و فناوري؛  پيش -
 .م و فناوريگذاري عل كاربرد مطالعات علم در سياست -

فارسي   ها معادل برخي اوقات، اصطالحات بيگانه كه براي آن -6
وضع شده است، در مقاالت به همان صورت زبان مبدأ درج 

هاي عمومي را  د واژهتوان ميهرچند ويراستار مجله . شوند مي
مانند يارانه به جاي سوبسيد؛ (اصالح كند و به فارسي برگرداند 

حامي مالي به جاي اسپانسر؛ راهبردي جاي تكنولوژي؛  فناوري به
، تبديل اصطالحات تخصصي به )ها جاي استراتژيك و جز اين به

) هايي كه برايشان معادلي انتخاب شده است كم آن دست(فارسي 
از آنجا . آيد تنها از عهدة خود مؤلفان، و متخصصان هر حوزه برمي

ادان و كه فصلنامة سياست علم و فناوري مرجع معتبري براي است
آيد و برگرداندن اصطالحات  شمار مي دانشجويان اين عرصه به

د به يكدست شدن و ترويج اين توان ميبيگانه به فارسي 
شود  اصطالحات در ميان اهل علم كمك كند، لذا توصيه مي

 .هاي فارسي استفاده كنند المقدور از معادل نويسندگان محترم حتي

ع غير فارسي در در خصوص ذكر اسامي نويسندگان مراج -7
 .در پاورقي مشخص شودنام آنها به انگليسي متن مقاله، بايد 

متني در مجالت دو شيوة متفاوت وجود  براي ارجاعات درون -8
در يك شيوه، مقابل مطلب نقل شده، شمارة مرجع براساس . دارد

شود و  ، درج مي)]1[: مثال(فهرست منابعي كه در پايان مقاله آمده 
آيد كه فصلنامه در  م مؤلف و سال انتشار اثر ميدر شيوة دوم، نا

 .كند حال حاضر براي سادگي كار مؤلفان، از روش اول استفاده مي
الزم به  .لذا نويسندگان محترم هم بايد از همين روش استفاده كنند

گذاري مراجع در قسمت منابع بايد به  ذكر است كه ترتيب شماره
 .ترتيب ذكر شده در متن باشد

منابع، عنوان مقاله در درون گيومه و عنوان كتاب يا  در بخش -9
همچنين، سال انتشار اثر . درج شود) مورب( تاليكمجله با قلم اي

 .بالفاصله پس از نام مؤلفان بيايد
تر از عنوان اصلي باشد و  اندازة قلم عناوين فرعي كوچك -10

شود  همچنين، پيشنهاد مي. ها از راست به چپ درج شود شمارة آن
 . خش مقدمه نيز شماره داشته باشدكه ب
به  (Literature)در مقابل اصطالح » ادبيات«استفاده از واژه  -11

ها، نادرست  و مانند آن» متن، آثار پژوهشي، پيشينة پژوهش«معناي 
در ) در معناي نادرست خود(است؛ هرچند اين واژة فارسي 

  .هاي دانشگاهي و علمي بسيار متداول شده است پژوهش
اصطالحي تخصصي است كه در برابر واژة » اژگانو«كلمة  -12

Lexicon  واژه«وضع شده و معناي آن با صورت جمع كلمة «
كليد «جاي استفاده از تركيب  رو، به از اين. متفاوت است) ها واژه(

 .استفاده شود» ها كليد واژه«در بخش چكيده، عبارت » واژگان
 .باشدكلمه  8000حداكثر  بايدتعداد واژگان هر مقاله  -13
گذاري علم و فناوري،  نكات كليدي و مهم در سياست -14
كلمه انتشار  400، حداكثر در »نامه به سردبير«ند در قالب توان مي

 .يابند
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