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علمیغفلت 



Publish or Perish



.ارتقا کيفی باید تدریجی باشد پژوهشگر جوان نياز به مراقبت 
.و حمایت دارد



یک کتاب يا مقاله یک بار نوشته می شود،
.ولی ممكن است بارها خوانده شود



غفلت علمی 
و سرقت علمی



ادبی-علمیسرقت 

دیگر یا خود قبلی مقاالت از بخشهایی پيست- کپی 

 ارجاع و کافی توضيح بدون جدید مقاله در افراد

  .دقيق

یا افراد دیگر های داده و اشکال از استفاده 

.مرجع دقيق ذکر بدون و اجازه بدون موسسات

ذکر بدون مقاله در دیگران های ایده از استفاده 

.مأخذ



مقاله قالبی و آبروی ایرانی



تشکر نامعقول و آبروی ایرانی



!همکاران پژوهشی 



مالکيت داده ها



ماندگاری غفلت علمی 



داوری توسط مولفين



مقاله ای عليه سرقت علمی چند ایرانی



توافق همه همکاران پژوهشی  

ارسال مقاله به یک مجله خاص. ٢ذکر نام در مقاله به عنوان همکار. ١



 ارسال همزمان مقاله به دو مجله
!)مثل فروختن یک خانه به دو نفر(



کار ضعيف

 در هميشه ضعيف مقاله
  با و ماند می شما پرونده

 می قرار قضاوت مورد آن
 .گيرید

 کار دو دادن پيوند شاید
  یک قالب در هم به مربوط
 آن غنای موجب مقاله
.شود



مجله ضعيف

چاپ مقاله خوب در مجله 
ضعيف آن را به فنا می 

.برد

سعی کنيد مقاله تان را 
ابتدا به مجله ای که یک  

سطح از مقاله شما باالتر  
.است بفرستيد



مجله با دسترسی آزاد
 آیا همه مجالتOA تجاری اند؟

.خوردنه لزوما، ولی به ندرت مجالت فاخر در ميان آنها به چشم می 

آیا جامعه علمی دید خوبی به این مجالت دارد؟
خير!

 آیا مجالتOA داوری سبک تری دارند؟
!بلیعموما 

 مقاله ام را در این مجالت  هزینه چاپ، آیا می توانم بدون پرداخت
چاپ کنم؟

لطفا چنين درخواستی از مجله نکنيد! تقریبا هيچوقت.

آیا مقاله ام را به این مجالت بفرستم؟
.بفرستيدOAاگر مقاله شما خوب است، آن را به یک مجله غير 

 چه موقع چاپ در مجلهOA ضرورری است؟
تسهيل دسترسی نتایج برای مخاطبان و یا چاپ سریع نتایج



پایان 

با تشکر از توجه شما


