
كه در راستاي رساله دكتري فرهاد است فرزانه  XPفرهاد دانشجوي دكتري دانشگاه آبي است. فرزين استاد راهنماي اوست. در پژوهش 
  و فريدون نيز همكاري علمي و پژوهشي موثر دارند. 

با مشاركت هر چهار نفر آماده مي شود و  2080پس از يك دوره پژوهشي؛ داده هاي كافي براي انتشار آماده مي شود. مقاله اي در سال 
مي فرستد. آدرس محل كار فرهاد  Aفرزين به عنوان نويسنده مسئول با اطالع رساني به ديگر همكاران مقاله را براي انتشار به مجله 

رس محل كار ديگران دانشگاه هاي خودشان است. پس از داوري و پاسخگويي به مواردي كه توسط داوران گوشزد دانشگاه آبي و آد
  پذيرفته نمي شود.   Aشده بود سرانجام مقاله براي چاپ در مجله 

رساني به ديگران و كسب  تغييراتي در مقاله صورت مي گيرد و موارد جديدي به مقاله اضافه مي شود. همانند قبل دوباره فرزين با اطالع
ارسال ميكند. بار ديگر مقاله توسط داوران داوري شده و مورد پذيرش قرار  Bبه مجله  2081توافق آنها ويرايش جديد مقاله را در سال 

  رفع كنند.  نويسندگان اين مقاله از ارسال دوباره مقاله به مجله اي جديد خودداري ميكنند و تالش ميكنند نواقص پژوهش رانمي گيرد. 

را با همكار   XPفرهاد موضوع پژوهش ود دفاع ميكند و سپس در دانشگاه قرمز مشغول به كار مي شود. خفرهاد از رساله  2081در سال 
ارسال شده بود  Bبراي مجله كند. فرهاد و فريبا با تيز هوشي از مقاله اي كه پيشتر  جديد خود؛ فريبا ؛  در دانشگاه قرمز مطرح مي

خالصه مقاله و نام درصدي  60 و افزودن چند مرجع جديد و تغيير آن مقاله  ,تغييرات بسيار كوچكي در نگارش مقاله اده كرده و بااستف
فرزانه و فريدون حذف شده و نام فريبا اضافه مي شود. وابستگي  رسال مي كنند. در اين مقاله نام فرزين و ا  Cآن را براي مجله مقاله 

مورد پذيرش قرار گرفته و به چاپ مي   Cدر مجله 2082با آدرس دانشگاه قرمز آورده مي شود. سرانجام مقاله در سال نويسندگان نيز 
  رسد!ا

  فرزين از چاپ مقاله آگاه مي شود و با ارسال نامه اي به مجله و كميته هاي اخالق پژوهشي از فرهاد شكايت مي كند. 

و تطابق نسخه هاي ارسال شده به اين دو مجله و   A,Bمكاتبات صورت گرفته با مجالت كميته اخالق پژوهشي با بررسي مستندات و 
از نظر مباني پژوهش, ساختار,  Bبه اين نتيجه مي رسد كه مقاله چاپ شده با مقاله ارسال شده به مجله   Cمقاله چاپ شده در مجله 

درصدي ديده مي شود.  80همپوشاني صد در صدي دارند و از ديدگاه نگارشي همپوشاني بيش از  و جداول داده ها نتايج ,شكل ها
  موارد تخلف به شرح زير ارزيابي مي شود:كميته اخالق پژوهشي اين مورد را مصداق بارز تخلف پژوهشي ارزيابي ميكند. 
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