
Iranian Journal of Orthopaedic Surgery 
Vol 7, No 2 (Serial No 27), Spring 2009:76-81 

    مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران                 
       76-81هاي  ، صفحه1388 بهار، )27شماره مسلسل (2، شماره هفتمدوره 

  
  

  استانداردهاي اساسي در انتشار مقاالت پزشكي 
  زنگنهفرهنگ دكتر رامين **، رضا ميناييدكتر ** ،سيد مرتضي كاظميدكتر *

  »شهيدبهشتيدانشگاه علوم پزشكي «
  

  خالصه
امـروزه مجـالت پزشـكي متعـددي        . هاي اخير، انتشار مقاالت پزشكي در سراسر دنيا گسترش چشمگيري داشته اسـت             در دهه 

 اصـول ايـن گـسترش روزافـزون،       بـه مـوازات     . دنده هنر پزشكي را تشكيل مي     د كه مقاالت آنها پايه و اساس علم و        نشو ر مي منتش
هدف اين مقاله بازنگري برخـي مقـاالت       . در انجام و انتشار تحقيقات پزشكي به طور طبيعي دچار دگرگوني شده است            نيز  اخالقي  

توجه دقيق به اين استانداردها، اعتبـار مقـاالت و          . باشد و انتشار مقاالت علمي پزشكي مي     موجود در ارتباط با استانداردهاي تحقيق       
  .كند را تضمين ميپزشكي مجالت 

 
   قبل از چاپروز 20 :پذيرش مقاله ؛   بار1 :مراحل اصالح و بازنگري ؛   ماه قبل از چاپ5 :ريافت مقالهد

 
  

Basic Principles in Medical Publication   
*Seyed Morteza Kazemi, MD; **Reza Minaee, MD; **Ramin Farhang Zanganeh, MD 

 
Abstract 

In recent decades there has been a boom in medical publication all across the world. There are numerous medical 
journals whose articles tend to form the basis of the art and science of medicine. Along with this widespread upward 
trend, ethics of conducting and publishing medical research have undergone natural evolution. This article intends to 
review some of the existing publication related to the standards of medical and scientific research and publishing 
articles in medical journals. Paying meticulous attention to these standards guarantees credibility and originality of 
medical articles and the publishing journals.  
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  مقدمه
 در دنيـاي علـم      در دنياي علم و خـصوصاً      هاي اخير  در دهه 

پزشكي تحقيقات طبي و انتشار مقاالت پزشكي به سرعت رواج          
اكنون مجالت پزشكي متعـددي در دنيـا منتـشر           هم. اند  پيدا كرده 

 يابند  ميهاي درسي پزشكي راه      كتابآنها به   مقاالت  كه  د  نشو مي
 در همه جـاي دنيـا بـه         تقريباً. شوند     از علم پزشكي مي    بخشيو  

طـور   شود اگر چه همان    مقاالت مجالت معتبر پزشكي استناد مي     
در سـطح وسـيع انجـام       كه ذكر شد امـروزه مطالعـات پزشـكي          

در منتـشر شـده،      و به اين ترتيـب موضـوعات مختلـف           شود  مي
شـرايط  امـروزه    .شوند  و اجرا مي   طراحي   اًاقصي نقاط دنيا مجدد   

اند كه اسـتانداردهاي ده      تغيير كرده طوري  ي  انتشار مقاالت پزشك  
 .)1(باشند نمييا بيست سال پيش مورد قبول 
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 انجمن سردبيران نظيرسسات مختلفي مؤهاي اخير  در سال
 و كميته 2المللي سردبيرهاي مجالت پزشكي ، كميته بين1علمي

هايي در   دستورالعمل3مالحظات اخالقي در انتشارات علمي
 تنظيم و انتشار مقاالت علمي و پزشكي ارائه تدوين،مورد نحوه 

باطات علمي سسات تعالي كيفيت ارتؤهدف اين م. اند نموده
 از اعضاء  و سردبيران و ناشران مجالت پزشكي نوعاًباشد مي

 موسسات شامل اينهاي  دستورالعمل. )2-4(سسات هستندؤاين م
تحقيقات و مقاالت انجام هاي غلط تحقيق،   شيوهنظيرمواردي 

تكراري، تقلب و استفاده غيرقانوني از تحقيقات و مقاالت علمي 
  .باشند علمي ميصول اخالقي تحقيق  و ا4 منافعتضادديگران، 
طور كه اشاره شد امروزه حجم تحقيقات و مقاالت  همان
سرعت و شدت افزايش يافته است و مسائلي نظير  پزشكي به

مطالعات تكراري از انجام  منافع و تضادهاي غلط تحقيق،  روش
مسائل مهم در حيطه تحقيق و انتشار مقاالت علمي و پزشكي 

 در رشته  مقاالتي كه اخيراً%8 ذكر شده كه تقريباً مثالً. شده است
. )5(استجراحي ارتوپدي منتشر شده است تا حدودي تكراري 

 به هم بسيار ارزش مقاالت علمي كه از نظر موضوع طبيعتاً
تكراري قلمداد  باشند، تا جايي كه غيرضروري و نزديك مي

 اتفاق اين. باشند نمي اصيلشوند، به اندازه مقاالت پزشكي  مي
يك مقاله به چند مجله همزمان ممكن است به دليل ارائه 

هاي مختلف و با ذكر اسامي  پزشكي و يا ارائه آن در زمان
 با اين مقاالت نوعاً. هاي متفاوت پيش بيايد ترتيب نويسندگان در

نظر   ازوشوند  تكراري ارائه مي ها، نتايج و منابع روش، مطالب
البته انتشار يك مقاله علمي به . علمي ارزش بسيار كمي دارند

از مسائل ديگر،  . تلقي كرديتوان تكرار زبان ديگر را نمي
استفاده غيرقانوني و غيراخالقي از نتايج تحقيقات و مقاالت 

نويسنده يك مقاله پزشكي بدين معني كه  ؛باشد علمي ديگران مي
نتايج منتشر شده يا منتشر نشده تحقيقات ديگران را به صورت 

ديگران اصيل هاي مقاالت پزشكي  كل يا پاراگراف يا نوشتهش
. دهد ميبدون اشاره به منبع و بدون اجازه، مورد استفاده قرار 

 
1. Council of Science Editors (CSE) 
2. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 
3. Committee on Publication Ethics (COPE) 
4. Conflict of interest 

شايد . باشد  منافع از ديگر موارد توجه در تحقيقات علمي ميتضاد
 وقتي است كه در يك تحقيق يا مقاله تضادترين نوع اين  شايع

   .)6-11(شود ي معرفي مييك محصول تجاربه عنوان پزشكي 
هاي  نامه آيين  تخصصيسساتمؤطوركه اشاره شد  همان

المللي  كميته بين«نظير  ،اند منتشر كردهرا  اخالقي تحقيق اصول
اصول  « تاكنون چند ويرايش از كه،»سردبيرهاي مجالت پزشكي

 را منتشر »مجالت علمي پزشكيبراي علمي اخالقي متون 
 رساني در مورد اطالعي پزشكي مجالت علم. )4(اند نموده

 رعايت ازپزشكي  ومقاالت علمي و سردبيرهاي نويسندگان 
نتيجه اصول اين  .اند به توافق رسيدهفوق اصول و معيارهاي 

مشترك تعدادي از نويسندگان و سردبيرها در طول  تجارب
قرار منظم و منسجم  مورد تحقيق و بررسي كهباشد  ساليان مي

  5ها مبتني بر شواهد ارت ديگر اين دستورالعملعب  به.اند نگرفته
ها و  ستورالعملدنويسندگان مقاالت پزشكي بايد . باشند نمي

 را كه براي انتشار مقاله خود انتخاب اي   چاپ مجلهاصول
در اختيار  خود را دستورالعملمجله هر  .اند رعايت كنند كرده

ت شامل موضوعاكه بخشي از آن  دهد نويسندگان قرار مي
 كه آن مجله معموالًاست مناسب براي چاپ و يا نوع مقاالتي 

 ، موردنگاري مقاالت مروري، پژوهشي اصيلمثل ،كند  ميپذيرش
 در مورد ندرت بهگذشته خوانندگان مقاالت  در.  ...و

 ،كردند كسب مياطالع  و همكاران مقاالت علمي )گان(نويسنده
 همهمربوط به برخي از مجالت اطالعات در حالي كه امروزه 

 اين مورد .كنند و منتشر ميدرخواست را نويسنده  )ان(همكار
 با توجه به .است صادق پژوهشي اصيلقاالت م در مخصوصاً

جتماعي و اقتصادي موقعيت ا ، از نظر علمي6اين كه نويسندگي
 )گان( مشخص شود كه نويسنده بايد دقيقاً،كند خاصي ايجاد مي
ايد مشخص  همچنين ب.باشند  مي چه كساني)ان(مقاله و همكار

 تنظيم و ،طوركلي چه كسي يا كساني مسئول تهيه شود كه به
  .اند بوده مقاله سازي يكپارچه

 
5. Evidence-based 
6. Authorship 
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   نويسنده)ان(نويسنده و همكار
 ،»المللي سردبيرهاي مجالت پزشكي كميته بين«براساس پيشنهاد 

فكر اوليه، طراحي، ) 1: شود كه نويسنده به كسي گفته مي
 )2 ؛ تحليل و تعبير اطالعات مربوط به وي باشد،يآور جمع
نويس مقاله و بازنگري آن از نظر مطالب اصلي و مهم  پيش

ييد نهايي قبل از چاپ به عهده وي أ ت)3؛ و مربوط به وي باشد
  .را دارا باشدمقاله بايستي هر سه شرط نويسنده  . باشد

اي اجرقاله و م تدوينزماني كه يك گروه از چند مركز در 
اي كه در صدد چاپ   سردبير مجلهداشته باشند،تحقيق مشاركت 
اندركاران تهيه مقاله بخواهد   بايد از دستاست،آن مقاله علمي 

طور مشخص افرادي را كه مسئول مستقيم تهيه آن مقاله  كه به
طور كامل سه  اين افراد بايد به. معرفي نمايندرا باشند  علمي مي

سردبير مجله .  بودن دارا باشند»هنويسند «شرط فوق را براي
 مربوط به نويسندگي هاي برگهخواهد كه   افراد ميهمهعلمي از 

 منافع موجود در تحقيق و مقاله علمي خود را تضادو همچنين 
گونه موارد كه تحقيق علمي، كار گروهي و  در اين.  كنندتكميل

گيرد  اي كه با مجله علمي تماس مي  نويسندهاست،چند مركزي 
ها و  بايد اسامي گروه) نويسنده رابط(دهد  و مقاله را ارائه مي

  از .تك افراد را به همراه ترتيب چاپ به سردبير ارائه كند تك
در اند،  نيز كه در تحقيق سهمي به عهده داشتهافراد غيرنويسنده 
كه مسئول  ـ ) گان(نويسندهنام . دنبر نام مي  1قسمت قدرداني

  2 در كتابخانه ملي پزشكي ـباشند مي ميمستقيم تهيه مقاله عل
شايان ذكر است كه نظارت كلي بر گروه تحقيق . گردد درج مي
آوري اطالعات يا تهيه بودجه به خودي خود و به تنهايي  يا جمع

. شود عنوان نويسنده مقاله نمي  فرد يا افراد بهناممنجر به ذكر 
نويسي  پيشنويسنده كسي است كه فكر اوليه و طراحي مقاله و 

برخي امروزه . ييد نهايي را به عهده داردأباالخره ت و بازنگري و
مجالت علمي عالوه بر معرفي نويسندگان، خواستار معرفي يك 

شوند كه   مي33»)گان(تاييدكننده«عنوان  بهآنها يا چند نفر از 
  .اند بودهمقاله علمي از ابتدا تا چاپ سازي  همسئول يكپارچ
  . كند  منتشر مي»تاييدكننده«عنوان  راد را بهمجله اسم اين اف

 
1. Acknowledgement 
2. National Library of Medicine 
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 يك ،شد در مطالعات چند مركزيقبالً اشاره طور كه  همان
تك افراد گروه  شود كه بايد تك عنوان نويسنده معرفي مي گروه به

ترتيب ذكر اسامي . شرايط مربوط به نويسنده بودن را دارا باشند
شان تعيين گردد و نويسندگان در اين موارد بايد از سوي خود اي

همكاران  .كند مجله بر همين اساس اسامي نويسندگان را ذكر مي
 شرايط نويسنده وليهمكاري داشته ديگر كه در مقاله علمي 

عنوان همكاران، در قسمت قدرداني معرفي   بهندارند،بودن را 
 نوشتن  در تهيه مقاله كرده يا فنيمك ؛ مثل فردي كه كشوند مي

كه از تحقيق حمايت كرده گروه يس ييا رگرفته ه مقاله را به عهد
. شود در اين قسمت ذكر مينيز هاي عملي و مالي   كمك.باشد

 معرفيافرادي كه در قسمت همكاران مقاله نوع همكاري 
توان با عناوين   از اين افراد ميمثالً. مشخص باشد بايد ،شوند مي

جمع آوري «  ،»4طرح اوليهبازبيني « ،»همكاري و مشاوره علمي«
واضح .  ياد كرد»تحت مطالعه مراقبت از بيماران« يا »اطالعات

نام است كه كليه افراد بايد موافقت كتبي خود را جهت انتشار 
  .خود در مقاله علمي ارائه كنند

  
  5سردبير

 نوبت به سردبير ،پس از بررسي و شناخت شرايط نويسنده
ن مجله سردبيرهاي مجله پزشكي را صاحبا. رسد مجله مي

. سازندكنار  بر  راآنهاتوانند  كنند و مي انتخاب و منصوب مي
هاي تجاري و  گيري سردبيران بايد تا آخرين حدممكن در تصميم

 بايد اختيار تام در تعيين  مجله دخيل باشند و طبيعتاًامور
اي مهم   اين مسئله به اندازه. داده شودآنهامحتواي مجله علمي به 
 به قيمت به خطر انداختن شغل خود بايد است كه سردبير حتي

تواند از كمك يك گروه  سردبير مي. از حق سردبيري دفاع كند
وظيفه . سردبير براي همكاري در امور مجله استفاده كند مشاور

عمده سردبير يا سردبير ارشد انتخاب و ويرايش مقاالتي است 
ده اين مسئوليت عم. كه قرار است در مجله علمي به چاپ برسد

وجه نبايد در انتخاب  باشد و صاحبان مجله به هيچ هر سردبير مي
مداخله  آنهاشود يا در ويرايش  مقاالتي كه در مجله منتشر مي

 
4. Proposal 
5. Editor  
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بايد براساس مقاالت توسط سردبير انتخاب و ارزيابي . كنند
 نه ،اعتبار مقاله و اهميت آن از نظر خوانندگان مجله علمي باشد

سسات ؤ و همه سردبيرها و م،لهبراساس موفقيت تجاري مج
  .مربوط به آنها بايد از اين حقوق دفاع كنند

  
  1بازبيني تخصصي

پس از تعيين نقش نويسنده و سردبير نوبت به مطلب بسيار 
تهيه مقاله پس از . رسد مهم بازبيني مقاله يا بازبيني تخصصي مي

 باتوسط افراد همسان بايد و تحقيق علمي، محتواي مقاله 
مورد نقد و بررسي ،  مقاله)گان(كننده هاي مشابه با تهيه تخصص

 اوابستگي باين افراد نبايد هيچ . دنو بازبيني قرار گير
بايد شرايط و در اين مرحله . مقاله داشته باشند) گان(نويسنده

اين افراد نبايد از اعضاء گروه . ضوابط خاصي رعايت گردد
در انتخاب را ردبير نتيجه اين بازبيني س. سردبيري مجله باشند

اي كه مقاالت  مجله. دهد ياري ميمقاله جهت انتشار در مجله 
 از ،كند خود را پس از بازبيني تخصصي انتخاب و چاپ مي

 مجله  طبيعتاً.باشد ارزش و اعتبار باالتري برخوردار ميكيفيت، 
اطالعات مربوط به نحوه بازبيني مقاالت را در اختيار ستي باي

     .قرار دهد )گان(هنويسند

  
  تضاد منافع
 منافع در تمامي مراحل از گونه كه قبالً اشاره شد، تضاد همان

گيري   همانند نويسندگي و تصميم،بازبيني تخصصي جمله
 يكبر اين اساس بايد مشخص شود كه هر . سردبير اهميت دارد

نويسنده، سردبير، از سه عنصري كه تاكنون مطرح گرديده يعني 
ر تهيه و چاپ مقاله علمي منافع دوگانه ندارند در كامرورگر، 
گيري   قضاوت و تصميمبتوانداي كه   منافع دوگانهبخصوص

. ثير قرار دهدأرا در مراحل تهيه و انتشار مقاله تحت تبالقوه 
زير و ارزش  صورت مقاله از نظر اعتبار  در غير اينبديهي است

د رابطه وجو منافع، تضاداز موارد ديگر . ال خواهد رفتؤس
مشاوره ،  كه مواردي از قبيل استخداممعنياقتصادي است، بدين 

گيري در مورد  تصميمبر د نتوان  ميغيرهدادن و مالكيت مجله و 
 

1. Peer Review  

براي مثال . تاثير بگذارد بازبيني و چاپ آن ، محتواي مقاله
شود كه در  چنانچه بازبيني تخصصي توسط افرادي انجام 

كنند،  باشند و حقوق دريافت   آناستخدام مجله يا از مشاورين 
. رود ميال ؤمجله زير سو مقاله بالطبع ارزش و اعتبار علمي 

 منافع و حقوق مالي در صورت لزوم با تضاداطالعات مربوط به 
بديهي . توجه به نظر سردبير بايد در اختيار خوانندگان قرار گيرد

گونه  هربايد  مقاله در هنگام ارائه آن )گان(است كه نويسنده
 ، براي جلوگيري از ابهام. منافع را اعالم كنندتضادزمينه براي 

 رطور مشخص اعالم كنند كه به نظ بايد به مقاله )گان(نويسنده
براساس .  منافع وجود دارد يا خيرتضاداي براي  آنها زمينه
صفحه » المللي سردبيرهاي مجالت پزشكي كميته بين«مقررات 

ر گرفته شده است كه بايد مخصوصي براي اين مورد در نظ
طور كه  همان. شودتكميل كننده مقاله  توسط نويسنده و ارائه

 منافع كه از تضادتر اشاره شد انتشار اطالعات مربوط به  پيش
طرف نويسنده و همكاران به سردبير ارائه شده براساس قضاوت 

 امور  منافع زماني است كه تضاداز موارد عمده . باشد وي مي
 غيرهسسات تجاري يا شخصي و ؤمحمايت مالي با علمي 

 بايد نقش )گان(در اين موارد نويسنده. شود انجام ميحمايت 
در طراحي ) در صورت وجود هرگونه نقشي(حامي مالي را 
ها، نوشتن مقاله و  آوري اطالعات، تحليل داده مطالعه، جمع

اگر حامي مالي . باالخره ارائه مقاله جهت انتشار تشريح كنند
 نويسنده بايد به روشني به ،قشي در مراحل فوق نداشته استن

 در ،براساس مقررات برخي از مجالت. اين موضوع اشاره كند
حتي .  به اين نكته اشاره شودبايد ي مقالهها قسمت مواد و روش

 در مواردي كه طرح تحقيقاتي حامي مالي تواند ميسردبير مجله 
دي يا مالكيتي در نتيجه دارد و حامي بالقوه داراي نفع اقتصا

اي مبني بر دسترسي  تحقيق است، از نويسنده بخواهد نوشته
و  مسئوليت كامل يكپارچگي  وتحقيق يها به دادهوي كامل 

گونه موارد  در اينحتي . امضاء كندها را  صحت تحليل داده
 قرارداد بين حامي مالي و يا نامه تفاهم از نسخهيك بايد سردبير 

قبول يا رد مقاله براي  سپس ، مطالعه كردهرا مجري تحقيق
  .گيري نمايد تصميم
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كننده تخصصي داخلي  سردبير بايد از انتخاب بازبيني
يا دانشگاه كه واحد افرادي كه در همان بيمارستان يا (

خودداري ) كار هستند كنند، مشغول به نويسندگان مقاله كار مي
 يا افرادي كه به نظر  نويسنده مقاله بايد اسامي فردترجيحاً. كند

وي نبايد براي بازبيني مقاله مورد نظر قرار بگيرند به سردبير 
از طرف ديگر افرادي كه سردبير براي بازبيني . نمايدمجله ارائه 
از بايد  منافع تضاد در صورت احساس وجود ،كند انتخاب مي

 تواند ميالبته سردبير . نمايندنظر  انجام بازبيني تخصصي صرف
 در مورد وجود يا عدم وجود ، از گروه بازبيني تخصصيماًمستقي

واضح است كه گروه . ال كندؤمنافع س تضادو تشريح موارد 
مرورگر نبايد قبل از انتشار نتيجه كار علمي از اطالعات مربوطه 

  . به نفع كار خود استفاده كنند
سردبير ارشد كه تصميم نهايي را در مورد انتشار مقاله 

 دخالتي ماليهيچ وجه نبايد از نظر شخصي، كاري يا گيرد به  مي
به همين ترتيب افراد ديگر . در مقاله مورد قضاوت داشته باشد

گروه سردبيري هم بايد به اين نكته توجه داشته باشند و در 
نظر در مورد آن مقاله   منافع از اظهارتضادصورت وجود 
له تحت  نبايد اطالعات مربوط به مقا ضمناً.خودداري كنند

  .بررسي را جهت نفع شخصي مورد استفاده قرار دهند
  

  محرميت اطالعات بيماران
 نام،. مطلب مهم بعدي محرمانه ماندن اطالعات بيماران است

 طوركلي اطالعات شخصي ، و به شماره پرونده،مشخصات
اردي كه از نظر علمي  مگر در مو؛بيماران نبايد منتشر گردد

قيم يا بيمار بايستي از نيز ن صورت در اي.  باشدبسيار ضروري
بهتر گونه موارد  در اين. گرفته شود رضايت آگاهانه و كتبي وي

طوركلي  به. مقاله مورد نظر به بيمار نشان داده شوداست 
مهم ته نك .حذف گردددر مقاله  از بيمار بايد مورد  بيياتيجز

 است كه براي اي مقاله) گان(توجه به حقوق نويسندهديگر 

يات مربوط به نتيجه اين يجز. شود زبيني تخصصي داده ميبا
همچنين سردبير بايد به حقوق گروه . بازبيني نبايد منتشر گردد

يات يسردبير مجله نبايد جز. بازبيني تخصصي هم توجه كند
ها و اين كه مقاله در   نظر مرورگر،مربوط به تاريخ دريافت مقاله

در حقيقت .  قرار دهدگانمباشد را در اختيار ه اي مي چه مرحله
سردبير و گروه بازبيني تخصصي بايد توجه داشته باشند كه 

هاست جزء اموال شخصي  ناي كه در اختيار آ مقاله
 از روي آن  بنابراين حق ندارند مثالً،باشد  مي)گان(نويسنده
مردود شده را نگهداري ت مقاالاي از  نسخه كنند يا برداري نسخه
ت ممكن است حتي اسم گروه بازبيني برخي از مجال. كنند

خالصه اين كه امروزه در  .تخصصي را هم در اختيار قرار ندهند
دنياي پزشكي انتشار مقاالت و گزارش كارهاي تحقيقاتي و 

اخالقي علمي به سرعت رواج پيدا كرده است و دقت به اصول 
 زيرا. ندهاي علمي از اهميت بسيار زيادي برخوردار اين فعاليت

اين مقاالت به تدريج جزء كتب قبال اشاره شد، طور كه  همان
 لذا ارزش و اعتبار ،گردند درسي پزشكي و علم پزشكي مي

طوركلي اصول و  به. ندسزايي برخوردار مقاالت از اهميت به
 نتيجه تحقيقات علمي انتشارات،هاي استاندارد  دستورالعمل

گروه  )1: باشد پزشكي ناظر بر فعاليت سه گروه يا فرد مي
 شامل، سردبير، سردبيرانگروه ) 2 ،)ان( همكارو )گان(نويسنده

بازبيني تخصصي گروه ) 3و  ، سردبيرانگروه سردبيري، مشاور
 .تمقاال

دقت در رعايت اين اصول منجر به ارتقاء ارزش و اعتبار 
هاي  دستورالعمل. گردد مقاالت و مجالت تخصصي پزشكي مي

 ارائه و انتشار مقاالت ،تنظيم جهت نوشتن، موجودالمللي  بين
 و محتواي شوند ميطور مرتب تجديد نظر  علمي پزشكي به

 استفاده آموزشي بدون محدوديت از نظر حق براي آنهاكامل 
  .)4(دنباش  قابل دسترسي مي) كپي رايت(طبع و نشر 
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