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در مواجهه با مواردی که مشكوك هستيد يك داور ايده ها يا داده های نويسنده را به نام خود ضبط كرده است چه اقدامی انجام شود

نويسنده ادعا مي كند داور عمل غير اخالقی انجام داده است

اگر فايل ها ديگر در مجله در 
آن  باشند، کپی  نمی  دسترس 
ها را از نويسنده درخواست 

کنيد

توجه: افرادی را که از 
داوری امتناع کردند 

فراموش نکنيد

بايد  داوران،  راهنمای  قسمت  :در  توجه 
اين نکته بيان شود که مقاالت ثبت شده بايد 
محرمانه محسوب شوند و تا زمانی که چاپ 
نمی  استفاده  قابل  اند در هيچ صورتی  نشده 

باشند.

انتشار دهد  توجه: اگر نويسنده مقاله را 
با  علمي  دستبرد  عنوان  به  است  ممكن 
آن برخورد گردد )نمودار دستبرد علمی 

را ببينيد(

روش  به  ها  انتخاب   : توجه 
داوری مورد استفاده بستگي 

دارد

از نويسنده تشكر كنيد و به او اطالع دهيد كه قصد بررسي داريد

فايل ها را بازيابی کنيد )مقاله و داوری های ثبت شده(

داوری باز
) هويت داور به نويسنده اعالم می گردد (

 داوری بي نام
)هويت داور براي نويسنده آشكار نيست(

نويسنده داور واقعي را به سوء رفتار1 
متهم مي كند

مبنای مناسب ندارد

توضيح موجه

دريافت  عدم  صورت  در 
پاسخ، تماس با موسسه را 

هر  6-3 ماه ادامه دهيد

شرايط را برای نويسنده توضيح دهيد )تصميم 
داور  هويت  داريد  تمايل  آيا  که  بگيريد 
اين  كنيد:  آشكار  نويسنده  براي  را  )داوران( 
از  شما  مجله  چنانچه  دارد،  بستگی  شما  به 
روش داوری بي نام استفاده مي كند بايد اجازه 
داور را پيش از افشای هويت او براي نويسنده 

کسب کنيد(

نام  حذف  بررسی  مراحل  طی  در 
داور از ليست داوران مجله  را مد 
نظر قرار دهيد و داور را از اقدام 

خود آگاه كنيد

داور را بصورت دايم از مجموعه 
انتشار  و  كنيد  حذف  مجله  داوران 
مد  را  مجله  در  موضوع  گزارش 

نظر قرار دهيد

بدون پاسخ/توضيح 
ناموجه

و  بگيريد  تماس  داور  متبوع  موسسه  با 
تقاضای بررسی کنيد

داور بيگناه 
شناخته می شود

داور گناهکار 
شناخته مي شود

از  را  نويسنده 
روند پيگيري آگاه 

نگهداريد

با نويسنده تبادل نظر کنيد

به نظر داراي مبنای مناسب مي آيد

تبادل نظر  نويسنده  با 
کنيد / شواهد بيشتري 

را تقاضا کنيد

مکتوب  صورت  به  را  خود  های  دغدغه 
براي نويسنده بنويسيد و تقاضای توضيح کنيد

نويسنده فردي را متهم مي كند که برای داوری 
مقاله مجله شما دعوت نشده است

تا حد امکان شواهد مستند را از نويسنده و ساير منابع بدست آوريد، 
اساليدها،  کپی  جلسات،  گزارش  مقاله،  چكيده  انتشارات،  نظير 

تقاضانامه بودجه های تحقيقاتی 
تا زمانی که اين شواهد را بررسی نکرده ايد با داور تماس نگيريد

بررسي  را  نام برده  داور  و  متهم  فرد  بين  ارتباط 
کنيد، برای نمونه از يک بخش هستند، يا ارتباط 

شخصي دارند

اين  بخواهيد که  مناسب  فرد  از يک  يا   ( کنيد  شواهد را بررسی 
مبنای  نويسنده  ادعای  آيا  که  بگيريد  تصميم   ) دهد  انجام  را  کار 

مناسب دارد در  نظر  اظهار  جهت  را  داور)داوران(  با  تماس 
آيا   اتهام در نظر بگيريد و بررسی کنيد که  مورد 
آنها خودشان داوری را انجام داده اند/آيا در مورد 

مقاله با ديگران بحث نکرده اند

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

تماس بگيريد.
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