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  اي انتشار چندگانه مقاالت پژوهشي تحليل ريشه
  

 ***دكتر شاهين شيراني، **پور مريم كيان، *دكتر پيمان اديبي
  

ر پژوهش، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اخالق د ي هاي داخلي و دبير كميته گوارش و كبد، گروه بيماري يها يماريب اريدانش *

  .رانياصفهان، ا
 .رانياخالق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ا ي گروه مامايي و عضو كميته ،ييكارشناس ارشد ماما **

  .رانياخالق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ا ي قلب و عروق، رئيس كميته ارياستاد ***

  

  :مقدمه

  

  چكيده

ي منتشر  هاي زياد و مهمي از آن با نسخه انتشار چندگانه، به معناي انتشار مجدد يك مقاله است كه بخش

اين مطالعه با هدف بررسي الگوهاي . عمل، اقدامي غير اخالقي است نيپوشاني دارد؛ ا هم يقبل ي شده

محققين دانشگاه علوم  توضعيت در مقاال اي پديد آمدن اين ريشه ي انتشار مجدد و تعيين علت و زمينه

  .از آن به اجرا درآمد يريجلوگ يراهكار برا ي هيپزشكي اصفهان و ارا

اخالق در  ي انتشار چندگانه كه به كميته ي موارد كشف شده ي ، كليه1387تا  1384هاي  در طي سال  :ها روش

پس از احراز واقعي . رسي انتخاب شدهاي علوم پزشكي دانشگاه اصفهان ارجاع شده بود، جهت بر پژوهش

و سپس ترسيم  شدالزم با مصاحبه و مرور مكاتبات و مستندات انجام  يها بودن انتشار چندگانه، بررسي

 يريجهت جلوگ يياي، راهكارها بندي علل ريشه پس از بررسي موارد و با دسته. اي انجام گرفت مسير ريشه

  .ديگرد هياز انتشار چندگانه ارا

و يك ) Copy publishing(مقاله به صورت چاپ رونوشت  8مشمول انتشار چندگانه،  ي مقاله 9از   :ها يافته

همان برش كالباس  اي) Least publishable unit(به صورت حداقل واحد قابل انتشار  زيمقاله ن

)Salami Slicing (نهاداد تتع نيمجله چاپ شده بود كه از ا 16مقاالت در  نيا. چاپ مجدد شده بود 

مقاله به زبان  7. داخلي بودند يها خارجي و مابق مورد از آن 10مجله داراي ضريب تأثير گذاري بودند و  5

  .فارسي و دو مقاله به زبان انگليسي انتشار يافته بود

نيست و اي پژوهش آشنا  علمي كشور هنوز با اصول حرفه ي دهد كه جامعه حاضر نشان مي ي نتايج مطالعه  :گيري نتيجه

شود ضمن  توصيه مي. رخ داده است يناآگاه يو از رو يعمد ريغ لياز موارد انتشار چندگانه به دال ياريبس

رساني در مورد احكام  و اطالع فهمراه با تخطي از موازين حق مؤل ي برخورد رسمي با موارد انتشار چندگانه

غير اخالقي بودن اين  ي درباره يعلم أتيه ياخالق در پژوهش دانشگاه، آموزش همگاني اعضا ي كميته

گيري مقاله  مجالت جهت پي ي مكاتبه با تحريريه يتعامل با روند بررسي مقاالت و چگونگ ي موضوع و نحوه

  .انجام پذيرد

 .راهكارهاي جلوگيري اي، انتشار چندگانه، علل ريشه  :واژگان كليدي

  :تعداد صفحات

  :ها تعداد جدول

  :تعداد نمودارها

  :منابع تعداد

8  

1  

-  

15  
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  مقدمه

چنـدين   ي علمي، نتيجه ي نوشته انتشار و چاپ يك دست

در تـالش  . ريـزي و اجـراي يـك پـروژه اسـت      هماه برنام

شـود، كـار بايـد     شديدي دنبـال مـي   ي علمي كه با عالقه

صادقانه، به درستي و هدفمند دنبال گردد و بدون هرگونه 

نتايج بـه صـورت صـحيح و حقيقـي گـزارش       ي،يسوگرا

ممكن است در اثر ناديـده   زين رافاتيالبته انح). 1- 2(شود 

ضـوعات رخ دهـد كـه بـه     گرفتن عمدي و يا سـهوي مو 

» )Scientific misconduct(خالف كـاري علمـي   «عنوان 

انـواع مختلفـي از خـالف كـاري     ). 3- 5(شود  شناخته مي

ها توجـه خاصـي    علمي شناسايي شده است كه بايد به آن

مبذول شود؛ اين موارد به طور معمـول شـامل اطالعـات    

، اطالعـــات تحريـــف شـــده )Fabrication(ســـاختگي 

)Falsification( ــات ، )Plagiarism(، ســـــرقت تأليفـــ

هاي مجـازي    اطالعات با منشأ كپي و پياده كردن از محيط

، اطالعات با منشأ خـود  )Cyberplagirism(اينترنت  رينظ

ــه صــورت اســتفاده از ) Self-plagiarism(دزدي ادبــي  ب

خود فـرد در گذشـته و انتشـار چندگانـه      يمنابع تحقيقات

)Duplicate publication (باشد  مي)6- 8.(  

ــه ــه  ي مقول ــا تعــدد نشــرانتشــار چندگان ــي، ي از  يك

موضـوعاتي اسـت كـه ويرايشـگران مجـالت       نيتر عيشا

توانـد از نيمـه    عمـل مـي   نيا. آن هستند بانيدست به گر

هـاي قابـل    كردن اطالعات تا به حـداقل رسـاندن بخـش   

). 9(، متغيـر باشـد   )Minimal publishable unit(چـاپ  

كـه   ياسـت بـه نحـو    مقالـه گانه، چاپ يـك  انتشار چند

در منتشـر شـده   ي  هاي زياد و مهمي از آن با نسخه بخش

پوشـاني داشـته    حال حاضر داراي نقاط مشترك بوده، هـم 

در ايـن مـورد    رفتـه به كار عبارات ديگر ). 10- 11(باشد 

، چـاپ  )Divided(شـده   مي، تقسـ )Dual(شامل دوتـايي  

ــدد  ــه )Republication(مجــ ــت(، قطعــ ــده ) هكــ شــ

)Fragmented( قبلي ،)Prior(  تكـراري ،)Repetitive ( و

  .است) Salami slicing(برش كالباسي 

در اثــر انتشــار چندگانــه بــه حجــم متــون موجــود، 

شود كه تأثير نامناسـبي بـر    موضوعات تكراري اضافه مي

گذارد، وقـت ويرايشـگران، مـرور كننـدگان،      متاآناليز مي

منـابع مجـالت اتـالف     زيـ دانشمندان و خواننـدگان و ن 

 نيو مصـنف  نيگردد و در نهايت از قانون حقوق مؤلف مي

)Copyright (شود تخطي مي )12.(  

در حال حاضـر، حـدود و تعـاريف انتشـار چندگانـه      

مقاالت علمـي بـه خـوبي تـدوين نشـده اسـت و اقـالم        

اصلي پديـد آورنـده يكسـان     تيگوناگون آن در ذات و ن

تشار محتواي يكسان در چنـد  نيست؛ اما واضح است كه ان

مجله با هدف بهره برداري و كسب منافع فردي، تقلـب و  

مقالـه، كـاري غيـر     ورتداد بـه صـ   جلوه دادن يك بـرون 

عالوه بر اين بايد توجه داشت كه اقدام بـه  . اخالقي است

يك تخلف پژوهشي غير اخالقي در مـواردي مسـتوجب   

سـت در  اقدامات انظباطي است و تصميم يا قضـاوت نادر 

 يناك و يا اتهام وارد كردن به اعضـا  مورد يك اقدام شبهه

ـ    علمي نيز مي ي جامعه منطقـي   رتواند غيـر اخالقـي و غي

تعاريف در ايـن   قيباشد؛ به همين دليل مشخص كردن دق

ــه  ــدگان از اهميــت ب ــراي تصــميم گيرن ســزايي  حــوزه ب

در اين مطالعه بـا هـدف اصـالح فرآينـد     . برخوردار است

انواع انتشار چندگانه مقاالت با توجه به علـل   سعي شد تا

اي پديدآمـدن هـر حادثـه در دانشـگاه      هاي ريشـه  و زمينه

 .اصفهان مشخص شود يشكعلوم پز

  

  ها روش

علـل انجـام انتشـار     يبـه بررسـ   يفيتوصـ  ي مطالعـه  نيا

در تمـام مـوارد    1384- 1387هـاي   چندگانه در طي سـال 

ي علـوم  هـا  اخـالق در پـژوهش   ي كميتـه  ي كشف شـده 
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پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصـفهان كـه از مسـيرهاي    

مجـالت   ي هيـ ريتحر أتيـ سـنجي دانشـگاه، ه   دفتر علـم 

پراكنـده   يهـا  شمختلف دانشگاه، هيـأت مميـزه و گـزار   

توسط مراجع رسـمي و غيـر رسـمي ديگـر در دانشـگاه      

  .ارجاع شده بود، پرداخت تهيكم نيجهت بررسي به ا

هـاي علـوم پزشـكي     شاخالق در پـژوه  ي در كميته

دانشگاه علوم پزشـكي اصـفهان، پـس از احـراز واقعـي      

 يهـا  بودن انتشار چندگانه توسـط كارشناسـان، بررسـي   

هـاي هدفمنـد، مـرور مكاتبـات و      الزم با انجام مصاحبه

 ي ادلـه  يآور اي تـا جمـع   علت ريشه ليمستندات و تحل

ـ بر طبق تعر. رديگ جهت صدور حكم انجام مي يكاف  في

اي اختصاصـي   اي، علل زمينه اخالق، علل ريشه ي تهيكم

هستند كه قابل تشخيص و تميز بـوده، امكـان مهـار يـا     

هـاي اثـر بخـش بـراي      ها وجود دارد و توصيه تثبيت آن

اي در  تحليل ريشه. ها قابل تدوين است گيري از آن پيش

 لي گردآوري داده، ترسيم نمـودار علـ   چهار مرحله يط

اج علــل نهــايي و خلــق اي، تشــخيص و اســتخر ريشــه

  ).13( ديآ يتوصيه و به كارگيري آن به اجرا در م

 نيانواع انتشار چندگانه بـد  يبند مطالعه دسته نيدر ا

  ):14(نحو بود 

  چـــاپ رونوشـــت  « ايـــانتشـــار دوگانـــه   -1

)Copy publishing( « ـ مقالـه در دو مجلـه    كي

 سـندگان ينو رييتغ اي ضيكه ممكن است با تعو

 هـا،  افتـه يهـا،   دسته، نمونه نيدر ا. همراه باشند

  .است كسانيمتن و زبان نگارش دو مقاله 

  حـــداقل واحـــد قابـــل انتشـــار    «انتشـــار  -2

)Least publishable unit( «  از پژوهش در هـر

تعداد مقـاالت حاصـل از    شيمقاله با هدف افزا

ــ ــه  كي ــه ب ــه ك ــوان مطالع ــاس «عن ــرش كالب ب

)Salami Slicing( «نيـ در ا. مشهور اسـت  زين 

و متن متفاوت و  ها افتهي كسان،يها  ه، نمونهدست

 .است متفاوت اي كسانيزبان نگارش دو مقاله 

هـا   روش ايها  انتشار مجدد مقاله با افزودن نمونه - 3

بـا هـدف اصـالح     ياصـل  ي به مقاله ييها افتهي اي

 جيچـاپ نتـا   ايـ سـطح انتشـار    يارتقـا  ايمحتوا 

 يچنـد مركـز   ي مطالعه كيمراكز در  ي جداگانه

» )Meat extender( يكـوب  گوشـت «ه به روش ك

هـا و   دسـته، نمونـه   نيـ در ا. هـم مشـهور اسـت   

متن مشـابه و زبـان نگـارش دو     متفاوت، ها افتهي

 .متفاوت است اي كسانيمقاله 

مثـل انتشـار    ياصـل  ي از مطالعـه  يـي انتشار اجزا - 4

واحـد   ي مطالعـه  كي يها گروه ريز ليتحل جينتا

 ها افتهيها و  ، نمونهدسته نيبه طور جداگانه؛ در ا

متفاوت، مـتن مشـابه و زبـان نگـارش دو مقالـه      

 .متفاوت است اي كساني

چـاپ رونوشـت بـا     ايـ  يواقع ي انتشار دو گانه - 5

چـــاپ ترجمـــه « كـــهمتفـــاوت  يهـــا زبـــان

)Translation publishing(« ؛ شـود  نيز ناميده مي

و  كسـان يو مـتن   ها افتهيها،  دسته، نمونه نيدر ا

 .و مقاله متفاوت استزبان نگارش د

 يعلوم پزشك يها اخالق در پژوهش ي تهياحكام كم

  كه شود ياساس صادر م نيدرباره انتشار چندگانه بر ا

چاپ مقاله با محتواي دروني مشابه، در دو مجله  -

ــان يكســان  ــا زب ) Duplication Publication(ب

 .گردد تخلف محسوب مي

جلـه  چاپ مقاله با محتواي دروني مشابه در دو م -

 .با زبان متفاوت بالمانع است

چاپ مقاله پس از ارائـه در يـك كنگـره بـا ذكـر       - 

الزم به ذكر اسـت  . مقاله بالمانع است ي محل ارائه

مقاالت بسيار مهـم در صـورتي كـه در     ي كه ارائه
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 شـتر يپ يدانشجويي و يا يك كنگره محلـ  ي كنگره

  .المللي بالمانع است ارائه شده باشد، در كنگره بين

بندي حوادث اتفـاق   از بررسي موارد و با دسته پس

ــه و    ــل انجــام انتشــار چندگان ــالش شــد عل ــاده، ت افت

  .شود نياز آن تدو يريجلوگ يها روش
 

 ها يافته

، يـازده مـورد بـه علـت     1387تا  1384هاي  در طي سال

اخـالق در پـژوهش دانشـگاه     ي چاپ مجدد بـه كميتـه  

ن مربـوط  مـورد آ  9اصفهان ارجاع شد كه  يعلوم پزشك

مورد مربوط بـه ارائـه در    2مقاله و  ي به انتشار چندگانه

 8مشمول انتشـار چندگانـه،    ي مقاله 9از . ها بود همايش

حـداقل  . مقاله دو بار و يك مقاله سه بار چاپ شده بـود 

 1تعداد نويسندگان در مقاالت اصلي و انتشار چندگانـه  

  .نفر بود 7و حداكثر تعداد نويسندگان در هر دو، 

مــورد در  9اي ايــن  نتــايج حاصــل از تحليــل ريشــه

كـه تنهـا در    شود يمشاهده م. آورده شده است 1جدول 

عالمانـه و عامدانـه اقـدام بـه انتشـار       سندهيدو مورد، نو

  .مقاله نموده است ي چندگانه

  

  اي چاپ مجدد مقاالت در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هاي ريشه علت. 1جدول 
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م
  

  اي چاپ مجدد مقاالت ههاي ريش علت
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درج مقاله به صورت چندگانه توسط دستيار طرح  -  1
 مسؤول ي بدون اطالع نويسنده

  عدم رعايت شرايط ارسال به مجله توسط دفتر مجله  -
0  553/1  -  2  3  -  

اضافه 
شده 
  است

  يكسان

عدم آگاهي نويسندگان از غير اخالقي بودن ارسال  -  2
  چندگانه

مجله به چاپ مقاله بدون اطالع  ي اقدام تحريريه -
  نويسندگان

0  0  -  5  6  -  
اضافه 
شده 
  است

  يكسان

  مسؤول توسط مجله ي نويسندهعدم پاسخ به مكاتبات  -  3
پيش چاپ به  ي عدم هماهنگي مجله در ارسال نسخه -

  مسؤول و آگاه نكردن وي از پيشرفت كار ي نويسنده
  يكسان  يكسان  -  2  2  -  0  0

مسؤول توسط  ي عدم ارسال پاسخ مكاتبات نويسنده -  4
 مجله

پيش چاپ به  ي عدم هماهنگي مجله در ارسال نسخه -
  ل و آگاه كردن وي از پيشرفت كارمسؤو ي نويسنده

0  0  
329/
0  

  يكسان  يكسان  3  3  3

دوم  ي اول به مجله ي مجله ي نسخه ي ارسال عامدانه -  5
  بدون اطالع ساير نويسندگان با تغيير ترتيب و نوع اسامي

دوم قبل از  ي چك نكردن اصالت مقاله توسط مجله -
  پذيرش مقاله

  يكسان  متفاوت  -  4  5  -  0  0

  مسؤول توسط مجله ي پاسخ به مكاتبات نويسنده عدم -  6
مسؤول با توجه  ي ارسال مجدد مقاله توسط نويسنده -

  اول ي به عدم پاسخ به مكاتبات مجله
  يكسان  يكسان  -  7  7  -  099/2  0

هاي يكسان  مقاله با مواد و روش ي ارسال عامدانه -  7
بحث بر  ي هاي مختلف و ارائه نتايج متفاوت ارگان(

  )مبناهمين 
  يكسان  يكسان  -  6  6  -  21/1  499/0

مجله به چاپ مقاله بدون  ي اقدام عامدانه تحريريه -  8
  اطالع نويسندگان

  يكسان  يكسان  -  1  1  -  0  0

تحريريه مجله به چاپ مقاله بدون  ي اقدام عامدانه -  9
  اطالع نويسندگان

عدم آگاهي نويسندگان از غير اخالقي بودن ارسال  -
  چندگانه 

  يكسان  يكسان  -  7  7  -  0  0

 *Impact factor )ضريب نفوذ(  
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مجلـه   5مجله چاپ كننده مقاالت فوق، تنهـا   16از بين 

مجلـه ديگـر فاقـد آن     11داراي ضريب تأثير گـذاري و  

اينـدكس   ISIمجله در پايگاه اطالعات علمي  9اند،  بوده

. بـود  يمجله هم داخل 6مجله خارجي و  10شده بود و 

 2مقاله به زبان انگليسـي و   7تشار چندگانه، از مقاالت ان

  .فارسي انتشار يافته بود زبانمقاله به 

چـاپ رونوشـت   «انتشار چندگانه به صورت  ي مقاله 8

)Copy publishing «)9/88 ــه) درصــد ي  و يــك مقال

ــر  ــد 1/11(ديگ ــورت  ) درص ــه ص ــاس  «ب ــرش كالب ب

)Salami Slicing( «بود.  

  

  بحث

واحد به يـك شـكل    ي تصميم به انتشار مجدد يك مقاله

غيـر اخالقـي تلقـي     يدر دو مجله و اقدام بـه آن، عملـ  

دهد كه اطالق انتشـار   حاضر نشان مي ي مطالعه. شود مي

اي از مقاالت و حكم دادن به  دوگانه يا چندگانه به دسته

غير اخالقي بودن عمل محقـق اصـلي و احـراز شـرايط     

مـورد وي، امـري سـهل و قضـاوتي      رتقصير يا قصور د

   .آسان نيست

ناآگاهي از غيـر اخالقـي بـودن عمـل و در      ي مسأله

تغيير قضاوت راجع به انتشار چندگانـه از ديـدگاه     نتيجه

 ي جامعـه . قابل تأمـل اسـت   ياخالقي در شرايط ما امر

در امـور علمـي و     اي علمي كشور هنوز با اصول حرفـه 

ـ از ا سندگانيوپژوهشي آشنا نيست و اكثر ن كـه چـه    ني

 شـود،  يچندگانه در نظر گرفته م شاربه عنوان انت يموارد

نبـودن   ياز عمد يموضوع حاك يندارند و بررس يآگاه

را تبرئـه   سـندگان يمسأله است؛ امـا ندانسـتن قـانون، نو   

  ).15( كند ينم

مجالت علمي داخلي تـا همـين اواخـر داراي نظـام     

 ،يام عالوه بـر كنـد  مديريت نشر سنتي بودند كه اين نظ

مســؤول و  ي گـويي بــه نويسـنده   فاقـد سـازوكار پاســخ  

باشــد؛  شــفافيت در گــردش كــار مقــاالت ارســالي مــي 

دانـد كـه    در چنين شرايطي خـود را محـق مـي    سندهينو

خود را بـه چنـد    ي هاندك، مقال يا همزمان و يا با فاصله

مجـالت نيـز بـا وجـود     . مجله براي چاپ عرضه نمايـد 

ن وضعيت، از اصالح آن عـاجز بودنـد و در   آگاهي از اي

اكثر مجالت در بخش راهنماي نويسـندگان نيـز مطلبـي    

شرايط مشـابهي هنـوز هـم    . در اين باره آورده نشده بود

در برخي مجالت پژوهشي داخلي و حتـي مجـالت بـه    

ـ . المللي موجـود اسـت   بين رنسبت معتب رونـد   نيهمچن

 سـنده يتبـات نو پاسخ به مكا ي داوري طوالني، عدم ارائه

گيـري وضـعيت مقالـه از     و فقدان پايگاه الكترونيك پـي 

 چيحالـت، هـ   نيـ در ا. اين نظـام اسـت   گرينمودهاي د

 يبررسـ  يبـرا  يجـامع و درسـت   ي پروسه اياستاندارد و 

انتشار چندگانه وجود ندارد؛ مرور كنندگان مقـاالت هـر   

 يگزارشــ ايــموضــوع شــوند و  نيــزمــان كــه متوجــه ا

كننـد كـه امكـان انتشـار      افـت يال آن دراحتمـ  ي درباره

ارتباط برقرار نمـوده،   سندگانيچندگانه وجود دارد، با نو

  .ندينما يم يموضوع را بررس نيا

هـا را بـه دقـت     نوشته دست شگرانيرايامروزه اكثر و

راجع به امكان  سندگانيو از نو كنند يو اسكن م يبررس

ؤال سـ  ،يبررس ي چاپ مجدد مقاله قبل از شروع پروسه

 تيـ رعا يچرا كه ايـن مقولـه اگـر بـه درسـت      ند؛ينما يم

اسـت  ) Copyright( سندهيحقوق نو نينشود، نقص قوان

خواهنـد كـه    از محقـق مـي   زين براكثر مجالت معت). 15(

خود را در فرم مخصوصي ابـراز نمايـد    ي اصالت مطالعه

. و حق مالكيت معنوي مقاله را بـه ايشـان واگـذار كنـد    

پـس از ارسـال مقالـه ضـمانت      دهسـن يصورت نو نيبد

كند كه مقاله را جهت چاپ به مقصد ديگري ارسـال   مي

به عالوه پس از چاپ نيز حق نشر مقاله بـه هـر    د؛يننما

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 و همكاران دكتر پيمان اديبي  چندگانه مقاالت انتشار

  879  1388اسفند / 103شماره / سال بيست و هفتم  –مجله دانشكده پزشكي اصفهان 

 ي نوع ممكن، حتي پياده كردن بيش از يك بـار پرونـده  

الكترونيك مقاله از محـل پايگـاه اطـالع رسـاني همـان      

ـ   ت معنـوي  مجله توسط نويسنده، مشمول قـوانين مالكي

واضح است كه اقدام خالف اين توافق عـالوه  . گردد مي

شود، غير قانوني اسـت و   بر اين كه غير اخالقي تلقي مي

 ي اعتبار قـانوني مجلـه دوم چـاپ كننـده     هاين خدشه ب

را كـه   يمجـالت مقـاالت   يبرخـ . شـود  مقاله نيز وارد مي

و بـه   گـر يد ييباشد كه در جا يمواد و موضوعات يحاو

و ) 15( كننـد  يگزارش شده باشد، چـاپ نمـ   ينزايهر م

ـ با سندهيمتناسب با آن، نو در  ريبـه سـردب   يا در نامـه  دي

كـه احتمـال    ينشرها، مقاالت و مطالب قبل ي هيمورد كل

تشابه نمود و چـاپ مجـدد را    جاديا يدارد با مطلب فعل

ـ ا د؛يمطرح كند، گزارش ارائه نما در  توانـد  ينامـه مـ   ني

ارسـال   ايـ همين مقاله و  ينتشار قبلموضوع ا ي رندهيبرگ

 يآن به صورت همزمان جهت چاپ به مؤسسه انتشـارات 

  ).10(باشد  يگريد

كـه   شـود  يمـ  هيبر اساس نتـايج ايـن بررسـي توصـ    

بـودن ارسـال چنـد     ياخالق ريغ ي درباره يآموزش كامل

چـاپ بـه مجـالت متعـدد،      يواحـد بـرا   ي مقاله ي گانه

االت و مكاتبـه جهـت   مقـ  يتعامل با روند بررس ي نحوه

 أتيـ ه يمجالت بـه اعضـا   ي هيريمقاله با تحر يريگ يپ

 ي مورد احكام كميته رارائه شود و اطالع رساني د يعلم

هاي علـوم پزشـكي دانشـگاه دربـاره      اخالق در پژوهش

ـ ا. به انجام رسد زيانتشار چندگانه ن  ديـ هـا با  آمـوزش  ني

ر تعامـل د  ي نحـوه  يبـرا  يدستور العمل يواضح و حاو

در   سـنده ينو ركـرد يبه مقالـه، د  يپاسخ كارشناس ركرديد

 يياعـدم پاسـخ نهـ    ،يپاسخ به نظرات كارشناسـ  ي ارائه

داوري و تعـدد   ليتحو رش،يعدم پذ اي رشيمجله در پذ

مجالت  ي درباره نيهمچن. مكاتبات و موارد مشابه باشد

مناسب  يزمان بند ه،يريتحر يبا هماهنگ توان يم يداخل

 گـاه ينمـود و پا  نيـي مقـاالت را تع  يكارشناسـ و  ينيبازب

كرد كه واجـد   يبازساز يمجالت را به نحو يكيالكترون

 يسـاز  كسـان يباشد؛ با  يروند كارشناس ربارهد تيشفاف

تخلـف   جـاد يا نـه يزم زين سندگانيتعامالت با نو ي نحوه

  .خواهد شد دهيارسال به مجالت متعدد برچ ياحتمال

اجتنـاب از   يرا برا ريز يها مقاله راه نيا سندگانينو

  :كنند يم شنهاديانتشار چندگانه پ

و  ديـ كن انيـ مقاالت مرتبط با موضوع را ب ي همه )1

انـد،   نشـده  رفتهيرا كه ارسال اما هنوز پذ يمقاالت

   . ديينما مهيضم

كـه   ديها و اطالعات جد نوشته در فرستادن دست )2

 .ديدر آن وجود دارد، صادق باش

 رشيپــذ ي نــهيزممربــوط در  ي مجلــه يطيشــرا )3

 كيــچــاپ  ي و اجــازه يعلمــ ي نوشــته دســت

 .ديينما تينوشته را رعا دست

به جـاي ارائـه نتـايج و موشـكافي آن در قالـب       )4

هـاي قابـل چـاپ، اولويـت را بـه       حداقل بخـش 

، مفصل و كامـل  »كالسيك« ي چاپ يك مقاله

 . بدهيد

  

 

References 

1. Issued by Office of Science and Technology 
Policy with a Request for Public Comment. 
Proposed federal policy on research misconduct to 

protect the integrity of the research record. Fed 
Register 1999; 64(198): 55722-5. 
2. Office of Research Integrity USPHS. Institutions  
 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


  و همكاران يبياد مانيدكتر پ  انتشار چندگانه مقاالت

 1388اسفند / 103شماره / سال بيست و هفتم  –مجله دانشكده پزشكي اصفهان  880

elaborate PHS definition of scientific misconduct. 
Newsletter 1995; 3(2): 5. 
3. Office of Research Integrity USPHS. ORI 
provides working definition of plagiarism. 
Newsletter 1994; 3(1): 5. 
4. Committee on Publication Ethics. Guidelines on 
good publication practice. [Online]. 2009. Available 
from: URL: http://publicationethics.org/code-
conduct 
5. Glick M. Plagiarism, salami, ghostwriting and 
other forms of flattery. J Am Dent Assoc 2006; 
137(2): 140-2. 
6. Eysenbach G. Report of a case of cyber-
plagiarism-and reflections on detecting and 
preventing academic misconduct using the Internet. 
J med Internet Res 2000; 2(1): e4. 
7. Schrader ES. Perils and pitfalls of plagiarism and 
how to avoid them. AORN J 1980; 31(6): 981-2. 
8. Armstrong JD. Plagiarism: what is it, whom does 
it offend, and how does one deal with it? Am J 
Roentgenol 1993; 161(3):479-84. 
9. DeMaria AN. Duplicate publication: insights into 
the essence of a medical journal. Journal of the  
 

American College of Cardiology 2003; 41(3): 516-7. 
10. International Committee of Medical Journal 
Editors. Uniform requirements for manuscripts 
submitted to biomedical journals: writing and 
editing for biomedical publications. [Online]. 2008. 
Available from: URL: http://www.icmje.org. 
11. Jefferson T. Redundant publication in biomedical 
sciences: scientific misconduct or necessity? Sci Eng 
Ethics 1998; 4(2): 135-40. 
12. World Association of Medical Editors. Duplicate 
publication. [Online]. 2005. Available from: URL: 
http://www.wame.org/wame-listserve-
discussions/duplicate-publication. 
13. Rooney JJ, Vanden Heuvel LN. Root cause 
analysis for beginners. Quality progress 2004; 45-
53. 
14. Hegyvary ST. What every author should know 
about redundant and duplicate publication. Journal 
of Nursing Scholarship 2005; 37(4): 295-7. 
15. von Elm E, Poglia G, Walder B, Tramer MR. 
Different patterns of duplicate publication: an 
analysis of articles used in systematic reviews. 
JAMA 2004; 291(8): 974-80. 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


  

  881 1388اسفند / 103شماره / سال بيست و هفتم  –مجله دانشكده پزشكي اصفهان 

 
16.  
 

Fundamental Analysis of Duplicate Publication of 
Research Papers 
 

 

Peyman Adibi MD*, Maryam Kianpour MSc**,  
Shahin Shirani MD** 
 
* Associate Professor of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, School of Medicine and 
Secretary of Ethics in Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
** Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery and Member of Ethics in Research Committee, 
Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
*** Assistant Professor, Department of Cardiology, Head of Ethics in Research Committee, Isfahan 
University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

Received: 2009.7.15 

Accepted: 2009.11.18 

Abstract 
Duplicate publication is publication of a paper which overlaps with 
another published paper in many important parts and is essentially 
considered unethical. So, this study was carried out to evaluate the 
pattern of duplicate publication as well as determining the causes of 
this phenomenon among the papers of researchers of Isfahan 
University of Medical Sciences. 

Background: 

All cases of discovered duplicate publication during 2005 to 2008 
referred to the committee of ethics were studied. After confirmation of 
duplicate publication, the cases were assessed by interviewing and 
reviewing the documents; then the fundamental roots was drawn. After 
analyzing the cases and categorizing the fundamental causes, a 
classification and definition of duplicate publication phenomenon was 
presented. 

Methods:  

Out of the nine underwent duplicate publication papers, eight were “Copy 
publishing” and the other was “Least publishable unit” (or Salami 
Slicing). From sixteen journals where papers were published, only five 
had impact factor and six were Iranian. Seven papers were in Persian and 
two in English. 

Findings: 

According to our findings, our country’s scientific community is not 
familiar with the professional rules of scientific and research work, so 
most of the duplicate publications are uninformed and non-intentional. 
To prevent duplicate publishing, besides taking legal action against 
duplicate publication with copy right infringement, the way to interact 
with the trend of review of papers, correspondence with the editors of 
journals, and announcement of rules of committee of ethics in research 
should be taught to faculty members and researchers. 

Conclusion: 

 

Duplicate publication, Fundamental roots, Preventive ways. 
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