
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرزالعمل برخورد با تخلفات پژوهشي

 

 

 

 1398سال: 

 

 

 جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت تحصیالت عالی

 پوهنتون غالب

 و ارتباطات معاونیت پژوهشی
 



 

 مقدمه

گذاري توليد علم است. به موازات سرمايهها و مراکز علمي کشور هاي مهم دانشگاهيکي از رسالت

امنيت توليدات علمي و حفظ و  آوردها نيز تالش جدي انجام شود.داري اين دستبايد در نگه علمبراي توليد 

توان از ورود باشد بدين وسيله ميتر ميسازي براي توليد آن مهمتوليدات، به مراتب از زمينه داري ايننگه

مصاديق تخلفات پژوهشي در گان واقعي علم جلوگيري نمود. اگر چه هکنندگاه و توليددانش آسيب به اعتبار

 ۀدستورالعمل واحد که روند نحوباشد، با اين حال وجود يکي کشور اندک ميعلم سساتؤها و مدانشگاه

 رسد.سازي نمايد ضروري به نظر ميسانبررسي اين تخلفات را يک

 

 اهداف : 1 مادۀ 

 ؛گرانحقوق مادي پژوهش صيانت از مالکيت فکري و رعايت  .1

 ؛بندي به آن در جامعه علمينهادن به اصول اخالق علمي و پايارج .2

 .جلوگيري از تضعيف اعتبار علمي کشور .3

 

 : تعاريف 2 مادۀ 

 اطالعات نادرست. ۀاستفاده از توليدات علمي و ارائ هر گونه سو تخلف پژوهشي: .1

 د.نباشمعارف و تحصيالت عالي ميل وزارت منظور از وزارت در اين دستورالعم وزارت: .2

ها و مراکز آموزش عالي و ها، پژوهشگاهموسسه در اين دستورالعمل شامل کليه دانشگاه موسسه: .3

 د.نباشوابسته به وزارت تحصيالت عالي مي پژوهشي

 

  باشد:شامل موارد زير مي :يآثار پژوهشي و محصوالت علم:  3 مادۀ 

 ؛مکتوب ۀطرح پژوهشي يا ايد .1



 ؛اختراع يا کشفيات، طرح صنعتي .2

 ش؛کتاب .3

 ؛مقاله .4

 ؛ي و مستندات مربوطينرم افزار و برنامه رايانه .5

 .مونوگراف و تزيس .6

 

 پوهنتون بررسي تخلفات پژوهشي در ۀکميت : ارکان4 ۀماد

عضو ثابت و  2شامل رئيس، )نفر باشد  6بررسي تخلفات پژوهشي که متشکل از حداقل  ۀاعضاي کميت .1

داراي مدرک  ،علمي موضوع گزارش شده ۀبايست اعضاي مدعو در زمينکه مي (عضو مدعو3

از  تنکچنين حداقل يعضو مدعو از خارج از موسسه باشد. هم 3از آن تن  1باشند و  تخصصي مرتبط

ها، موسسات آموزش عالي و سال سابقه فعاليت پژوهشي در دانشگاهداراي سه اعضاي ثابت گروه

 تحقيقاتي باشد.

 

 باشد.مستقر ميپوهنتون پژوهشي در مديريت تحقيقات علمي دبيرخانه کميته بررسي تخلفات  : 1تبصره 

 گردد.منصوب ميپوهنتون نهاد رئيس رئيس کميته بررسي تخلفات پژوهشي به پيش : 2تبصره 

اعضاي  نهادت بررسي و تحقيق ترجيحا بر اساس موضوع تخلف پژوهشي با پيشأاعضاء مدعو هي : 3تبصره 

 توانند بر حسب پرونده ارسالي به کميته، متغير باشند.شوند و ميموافقت رئيس کميته دعوت مي ثابت و با

 نهاد رئيس کميته و با حکم معاون پژوهشي يا مديراعضاء ثابت کميته بررسي تخلفات علمي با پيش : 4تبصره 

 شوند.سال منصوب مي 2لمي موسسه به مدت تحقيقات ع

 

 پوهنتونبررسي تخلفات پژوهشي در  ۀ: وظايف کميت5 مادۀ 



-پيش ۀچنين نحوهاي مربوط به سالمت پژوهش و همگذاري در خصوص برنامهريزي و سياستبرنامه  .2

 پوهنتون.بروز تخلفات پژوهشي در  گيري از

 (... گوگل و)گيري هاي رهيالت تکميلي با استفاده از سيستمهاي دانشجويان تحصبررسي پروپوزال .3

يد، ارائه گواهي جهت أيها و در صورت تنامهبودن پايانجلوگيري از موازي کاري و تکراري جهت

 .(ت بورد ماستري خواهد بودأکه فعال به عهده هي)پژوهش  ادامه انجام

 گي به کليه شکايات در خصوص تخلفات پژوهشي.هرسيد .4

 .پوهنتونيا مديريت تحقيقات علمي  ت پژوهشييهاي کميته به معاونگزارش آماري فعاليت ۀارائ .5

 

 رسي تخلفات پژوهشي در کميته: مراحل اجرايي بر6 مادۀ 

 به دبيرخانه کميته ات تخلفات پژوهشي به صورت مکتوب با امضا و محرمانهو شکاي هاارسال گزارش .1

 تخلفات پژوهشي.

 يا تخلف.انتخاب اعضاي مدعو و اقدام به تشکيل جلسه به منظور بررسي پرونده شکايت  .2

يا تخلف توسط اعضاي کميته تخلفات  ه مدارک و مستندات پرونده شکايتارزيابي دقيق کلي .3

 پژوهشي.

 هاي همانند، اندازه همانندي و منبع اطالعات همانندبازيابي نوشتهگيري جهتهاي رهاستفاده از سيستم .4

 هاي تخلفات.در بررسي پرونده

 ت پژوهشي يا مديريت تحقيقات جهتيپژوهشي به معاون ارسال گزارش کامل از نتيجه بررسي تخلف .5

 انضباطي محصالن. ۀت علمي و کميتأگي به تخلفات اعضاي هيهرسيد

 اين گزارش بايستي حداقل از اطالعات زير برخوردار باشد: .6

بررسي و اظهار نظر کارشناسي  ۀدات، دفاعيات مدعي و متخلف، نتيجنوع تخلف، مدارک و مستن

 کميته.

بررسي تخلفات پژوهشي به  ۀفوق، متناسب با تخلف از طرف کميتنهاد جريمه در گزارش يشارائه پ .7

 باطي محصالن.ضيا کميته ان تاداناطي اسضبان ۀحکم توسط کميت گيري و صدورتصميم تأهي

 



 گيري و صدور حکم: تصميم 7 مادۀ 

 به صدور حکم اقدام انضباطي مربوطه نسبتهاي نامهينئت پژوهشي براساس آيمشوره معاونرياست دانشگاه با 

 نمايد.مي

 : نظارت بر حسن اجرا 8 مادۀ 

 باشد.مي پوهنتونيا مديريت تحقيقات علمي ت پژوهشي ياين دستورالعمل به عهده معاون ينظارت بر حسن اجرا

 

 

 

 

 مصاديق تخلفات پژوهشي

 رفتارهاي پژوهشي سوء  - الف

 ؛و صالحيت علمي در موضوع مورد پژوهش داشتن تخصصعدم (1

ات علمي و اداري و ترفيع گزارش کارهاي علمي خود براي کسب امتياز يۀعدم مراعات صداقت در ارا (2

 ؛و ارتقا

 ۀو تمايالت خود، ديگران يا موسسها فرضدادن پيشدر فرآيند انجام پژوهش با دخالت داريجانب (3

 ؛پژوهش ۀدهندسفارش

 ؛گرهاي سوء پيرامون پژوهشگيريثير فشارها و جهتأدليل ترس و ته نتايج واقعي پژوهش ب يۀعدم ارا (4

 ۀآمددسته امتناع از انتشار نتايج ب)در انتشار نتايج پژوهش  (موعد مقرر)بندي به عنصر زمان عدم پاي (5

 ؛(دليل منافع سودجويانه از روي عمد يا به طور سهويه بازه زماني معين، ب پژوهش در

 ؛پژوهش را به زمان ديگر موکول کردتوان انتشار نتايج فقط به داليل امنيتي مي 

آوردهاي علمي و نبودن مرز بين دستدوين گزارش پژوهش با روشن و شفافابهام و عدم دقت در ت (6

 ؛شده از کار ديگرانهاي گرفتهيافته گر وپژوهش



 ؛گراييانديشي و صرفگويي، جرمسي، کلينويزي با الفاظ، زيادههاي ديگران، بابازنويسي گفته (7

ت، تحقير و استخفاف ديگران، ورزي عاطفي، توهين و جسارتعصب، حسادت، کينه و خشم، غرض (8

ها و باورها به دليل دگرباوري، فريب، آزار و ايي خود و موضوع، انفعال در نگرهنمبزرگ کشي،حرمت

 ؛ها و افرادواژه برداري ناپسنداذيت، بهره

 ؛(مقاله ۀجله، سايت حامي مقاله و نويسندم)اده و استناد به منابع مشکوک و فاقد اعتبار علمي استف (9

، استاديار و ... در آثار استفاده خالف واقعيت از عناويني مانند دکتر، کارشناس ارشد، استاد، دانشيار  (10

 ؛پژوهشي

 ؛علمي گان مقاالتههرگونه حذف و تغيير در نشاني اصلي نويسنده يا نويسند  (11

 ليف، تصنيف، تحقيق.أشده نظير ترجمه، تهاي متناسب با کار انجامعدم استفاده از واژه  (12

 

 نفعانسبت به ذيوليت نؤعدم تعهد و مس - ب

 نفعان در تمام مراحل پژوهشعدم رعايت منافع ذي  (13

که هيچ نقشي در پژوهش  واقعي پژوهشي به افراد فاقد هويت واقعي فرد يا افراديانتساب غير (14

از  (هاي علمي پژوهش داشته اندفرد يا افرادي که نقش بسزايي در جنبه) مؤلف حقيقي ذفحندارند و 

يه کساني که در انجام پژوهش، در تمامي کارهاي نوشتاري مشارکتي، بايد نام کل گانهندفهرست نويس

عنوان مؤلف ذکر شود. در صورت عدم اند به مشارکت علمي داشته ها و نظير آنآوري دادهجمع

 باشند.ها نميهاي آناز داده رضايت آنان، يک يا چند مؤلف مجاز به استفاده

ر نگارش پژوهش و گان دهيک از نويسند عدم رعايت ترتيب درج اسامي بر اساس سهم هر  (15

 ها.آن ۀمشارکت خالقان

 ژوهش.شده جهت انجام پستفاده از منابع مالي تخصيص دادهسوء ا  (16

هاي از متوليان تحقيق يا تهيه گزارش کتمان نتايج خاصي از تحقيق در ازاي دريافت وجوهي  (17

 گان شود.هشدن نتايج تحقيق و سردرگمي خوانندموجب مخدوش گانه کهدچن

يا  کننده و مرتبط با پژوهشسسات حمايتؤالعات مربوط به بودجه، افراد و معدم اظهار اط  (18

 اين ارتباط. واقعي در اظهارات غير

 شده .جا انجام عدم اعالن نام مرکزي که پژوهش در آن  (19



ها از محتواي مقاله و محل کاران و بودن اطالع قبلي آنتهيه و ارسال مقاله با ذکر نام هم  (20

 ارسال آن.

 هاعدم رعايت حقوق آزمودني -ج 

 ؛هاخود به آن ۀدرباراطالعات نادرست  يۀها و اراگر به آزمودنيعدم معرفي مناسب پژوهش  (21

حساسيت اين  ۀهاي پژوهش، درجگري آغازين در خصوص پژوهش نوع پرسشعدم روشن  (22

 ؛هابه آزمودني هاتأثيرهاي احتمالي پژوهش بر آن ها وپرسش

 ؛ها جهت مشارکت در پژوهشاجبار آزمودني  (23

 ؛هاعدم رعايت حريم خصوصي آزمودني  (24

يا  هاي پژوهشيها در شرايط خارج از هدفآزمودنياستفاده و کاربرد اطالعات مربوط به   (25

 ؛براي مقاصد شخصي

 ؛(افشاي هويت)ها در پژوهش ماندن آزمودنيعدم رعايت رازداري و ناشناخته  (26

 ؛محرمانه دارند ۀهاي پژوهشي که جنبافشاي عناوين و نتايج فعاليت  (27

 ؛خاص يا نهادها، بدون اطالع و مجوز صاحبان حقانتشار اسرار و اطالعات اش  (28

-الزم جهت حفاظت و آسايش آزمودني عدم رعايت سالمت، ايمني، ضوابط و استانداردهاي  (29

در حين پژوهش به بهانه  (گياه، اشيا، اسناد و مدارک، آثار باستاني و محلي انسان، حيوان،)هاي 

 پيشرفت علم و منافع جامعه.

 جعل داده ها -د 

ه صورتي که تمام يا بخشي از پژوهش يا محصول علمي بها يا نتايج يکساخت، ثبت و انتشار داده  (30

 نتايج مذکور اصال وجود نداشته يا غير واقعي باشد. مانند: ها ياداده

گيري يا نرم هاي اندازهگاههاي آزمايش يا خروجي دستگي به عنوان نتيجهههاي ساختنتيجه يۀارا -

 افزار.

 هاي بررسي ديگربررسي با نتيجههاي يکجاکردن نتيجه به جا -

 است.چه روي نداده واقعي از آنگزارش غيرواقعي يا ثبت غير هاي غيرواقعي يا دادنساختن داده -

 است.ها نشدهگي که در واقع هيچ اقدامي براي گردآوري آنهاطالعات ساخت يۀارا -



 تحقيقاتي ديگر. هاي مشابه جوامعسازي و استفاده از دادهداده -

 هاتحريف داده - هـ

ها، تجهيزات و موارد مورد ها، مراحل، روشا حذف عمدي کامل يا بخشي از دادهکاري يدست  (31

 هاي واقعي متفاوت باشد، مانند:هش به صورتي که با داده يا بافتهپژو استفاده در مطالعه

ده هايي که در مقاله دابراي رسيدن به نتيجهاقعي تحليل، وگاهي يا فرايندهاي غيرارائه مراحل آزمايش -

 است.شده

 هاي تجربي.سازي يا آزمايشآمده از شبيههاي به دستکاري نتيجهدست -

-ها، نتيجهآن يۀهاي نظري که اراگاهي، يا بخشي از تحليلهاي آزمايشها، نتيجهحذف بخشي از داده -

 دهد.آمده را مورد ترديد قرار ميهاي به دست

 ها يا نمودارها.نظر در شکل واقعي موردتغييرهاي غيرافزارهاي مختلف براي ايجاد استفاده از نرم -

 خواههاي دلگاه براي رسيدن به نتيجهکاري شرايط آزمايشدست -

شود کاري چه ارائه مي ها به نحوي که آنکردن به دادهها، حذف، تعديل و با اضافهبردن در دادهدست -

 کار درست جلوه کند. ي خاص با اينينظريه يانو بنمايد 

ي خاص درست يحقيق و آزمايش به نحوي که نظريهها و روند تگاهکردن عمدي در دستريکادست -

 کند. يا غلط جلوه

 ي واقعي نباشد.يبيان ادعا يا پديده -

 سرقت علمي -و 

استناد و ارجاع مناسب به هاي پژوهشي يا محصوالت علمي بدون برداري کامل يا بخشي از يافتهکپي  (32

 اثر شامل: صاحب

 ديگر ۀنزديک افکار و الفاظ نويسنداقتباس  -

 هاي ساختاري در نوشتارها وشباهتتناظر يک به يک در بيان انديشه -

، بدون ارجاع مناسب و با نيت هاي ديگران به خودها يا کلمهها، نظريات، فرآيند، نتيجهانتساب ايده -

 خويش عنوان کاره ه بيارا



عنوان کار خود بدون ذکر نام و با دادن ه ه آن بيو ارا کردن از نظريات يا کارکرد افراد ديگراستفاده -

 نام خويشه آن ب يۀديگر و ارا ۀاستفاده يا تقليد از زبان، فکر يا نوشته نويسند هااعتبار به آن

فع شخصي، بدون ارجاع به يا نظرات براي ن هاشخص ديگر به شکل کلمات، فرآورده ياستفاده از کار -

ربط، و معرفي آن به گران بدون کسب اجازه از مبادي ذيکل يا بخشي از آثار دي ۀترجم کار اولي

ديگر مانند  يمقاله و ثبت آن به نام خود در محلبرداشتن اصل يک ،اصيل علمي پژوهشعنوان يک

مينارهاي يشده ديگران در سمقاله چاپ يۀارا ،مجالت علمي داخلي مقاله و چاپ آن دريک ۀترجم

  داخل يا خارج کشور

گان هشده ديگران بدون ارجاع به نويسندنامه و کتب چاپکامل يا بخشي از مقاالت، پايان ۀاستفاد -

 نامه ديگرانرادري غير قانوني از نتايج پايانبي يا اثر کپيبکت نامه،مقاله، پايان

موازين اخالقي مرتبط با منابع و آثار چاپي در هنگام استفاده از منابع و آثار  عدم رعايت کليه -

 الکترونيکي

 دهي مرسومارجاع يهاهاي اي پي اي يا شيکاگو و ساير نظامدهي طبق سنتعدم رعايت ارجاع -

ه به کلم»تر، از منبع اصلي به شکل پاراگراف يا بيشيک ۀمستقيم شامل استفاد ۀبرداري يا ترجمکپي -

 باشد.مي (بدون پاورقي) «جمله به جمله»يا  «کلمه

ديگر، بدون ارجاع  ۀاز اصل جمله و آوردن آن در مقال قانوني از نتايج مقاالت: استفادهبرداري غيرکپي -

مودارها، جداول، ها، نکتبي از مالک معنوي آن در صورت استفاده از شکل ۀو اجاز به متن اصلي

شده و هرچيز ديگري که مستقيما توسط تدوين ۀنامفرآيند، پرسشيک انجامهاي منحني، عکس، روش

 مؤلف حاصل نشده باشد.

از منابع گوناگون،  «جمله به جمله»ها يا مونتاژنمودن پاراگراف «کلمه به کلمه»نمودن جمالت کپي -

 ها در انتهاي هر جمله يا پاراگرافخذ آنآم رغم اشاره بهعلي

 ديگر با ذکر مرجع صرفا داخل گيومه بالمانع است. يبيان مستقيم از منبع تبصره:

کردن الگوي چهارچوب ري ديگران، به عبارت ديگر، دنبالبرداري از ساختار يا الگوريتم نوشتاکپي -

 به همان فرم نوشتاري ديگران



يا روش انجام آزمايش  دلوژي پژوهش در فرمت تئوريوتيمنظور از ساختار يا الگوريتم نوشتار، م توضيح:

گاهي ديگران استفاده نمود که توان از روش تحقيق تئوري يا آزمايشديگر زماني مي ياست. به عبارت تحقيقاتي

 شود که روش برگرفته از کدام منبع يا مرجع است. به روشني بيان

 علمي ۀاجار -ز 

زد. افرادي را براي اين بپزداکه خود به انجام پژوهش  به جاي آن گرمنظور اين است که پژوهش  (33

 کارگيرد و خودش را به نام خود منتشر نمايد.منظور به

 وليت پژوهش انجام شدهؤعنوي و مسعدم رعايت حقوق مالکيت م -ح 

کاران فعاليت يا هم ماطوري که استادان راهنه ب( التحصيلي پس از فارغ)چاپ مقاله توسط دانشجو   (34

 مفاد آن مطلع نباشد. علمي از

 گان آن.هتوسط نويسند، وليت محتواي مقاله صحت مطالب مندرج در مقالهؤنپذيرفتن مس  (35

 ول.ؤمس ۀشي و صحت کل پژوهش توسط نويسندوليت گروه پژوهؤپذيرش مس عدم  (36

گزاري که کننده در پژوهش، در بخش سپاسي از افراد حقيقي و حقوقي مشارکتگزارعدم سپاس  (37

 اند.ها بودهاس مستندات، ملزم به ذکر نام آنگان بر اسهنويسند نويسنده يا

ي فرد يپژوهش مربوطه يا در فعاليت حرفهي که نقشي در اصل يانتساب غيرواقعي پژوهش به مؤسسه  (38

 است.نداشته نويسنده

-راه (استادان)نامه به ترتيب، اسم دانشجو، اسامي در مقاالت مستخرج از پايانعدم رعايت ترتيب درج   (39

 استادان مشاور نما و

 ولؤن شخص مسبه عنوا (درستي/ نادرستي)نامه تاد راهنما نسبت به محتواي پايانگويي اسعدم پاسخ  (40

 ها.نمودن اسم افراد در مقاله جهت ارتقاي اعتبار مقاله بدون اطالع آناضافه  (41

ما يا مشاور، به التحصيل توسط استادان راهنامه دانشجوي در حال دفاع يا فارغندادن اطالعات پايان  (42

نامه ايانصورت په در صورت ذکر نام دانشجو يا انتشار آن ب احت ،چاپ آن در قالب مقاله ديگران و

 افراد ديگر.

دبيران و داوران اين آثار اثر تحت داوري توسط سرها يا اطالعات يکاستفاده از ايدهمصادره يا سوء  (43

 ت.اسها و ... ارسال شدهمجالت، کنفرانس که براي



ت علمي در أجويان و اعضاي هيها توسط دانشها و رسالهنامههاي پژوهشي، پايانانتشار نتايج طرح  (44

ت پژوهشي دانشگاه به عنوان مالک يهنگي و اخذ مجوز از معاونآمقاله و ... بدون هم قالب کتاب،

 ها.پژوهش حقوق مادي و معنوي اين دست

يا  ا يا مشاور بدون درج نام دانشجودانشجويي توسط استاد راهنمنامه چاپ مقاالت با استفاده از پايان  (45

 نامه و رسالهپايان کارهم

هاي تجاري، رموز تجاري يا اموال فکري تحت پوشش ر قانوني از مواد، محتواها، نشانهاي غياستفاده  (46

 کپي رايت قانون

 له و ... بدون کسب مجوزها بر روي کتاب، مقاام، عنوان و آرم موسسات و سازماناستفاده از ن  (47

 متون علمي و ادبي بدون اخذ مجوز از نويسنده اصلي اثر ۀترجم  (48

 انتشار مجدد -ط 

چاپي ۀ ها که قبال در يک نشريهايي از آناله، و اثرات ادبي و علمي يا بخشکتاب، مقچاپ مجدد يک  (49

 الکترنيکي به چاپ رسيده باشد. يا

 که در يک نشريه در دست بررسي براي انتشار است، تصميم بگيرد به هر دليلي آن ييمقاله ۀچه نويسند چنان

 اول ۀشار مقاله، به صورت کتبي به نشريارسال نمايد، بايد ابتدا انصراف خود را از انت ديگر ۀمقاله را براي نشري

 پذير است.اول امکان ۀيرش مقاله براي انتشار در نشرياعالم نمايد. اين کار، حداکثر تا پيش از اعالم پذ

، دکنفرانس علمي به چاپ رسيده باشصورت خالصه در مجموعه مقاالت يک پژوهش بهچه نتايج يک چنان

 پذير است.اول امکان ۀورت مقاله براي انتشار در نشريآن، جهت بررسي و چاپ به ص ارسال

علمي به چاپ رسيده باشد، کنفرانس صورت خالصه در مجموعه مقاالت يک پژوهش بهچه نتايج يک نانچ

 جهت بررسي و چاپ به صورت کامل در يک نشريه بالمانع است. ارسال آن

 پوشاني انتشاراتهم –ي 

با عنوان جديد به چاپ  ۀا اندکي تغيير در متن، در مقالپيشين خود را ب ۀهاي مقالگر، دادهپژوهش  (50

 رساند.

 ديگر. ۀجملله يا مقاله با شباهت باال در يکچاپ کامل مقا  (51



زبان چاپ شده را در يک زبان ديگر نيز به چاپ برساند مشروط ي که در يکيتواند مقالهدارنده ايده علمي مي

 اول ارجاع بدهد. ۀکه به مقال برآن

ان، در صورت ضرورت، بالمانع گهها در مقاالت بعدي همان نويسندهايي از بخش مواد و روشتکرار قسمت

 باشد.ذکر مرجع الزم ميدر هر حال  اما است،

 فروش آثار پژوهشي خريد و -ک 

به نحوي که خريدار، تحقيق خود را به نام خود  (نامه و ...مقاالت، پايان)فروش آثار پژوهشي  خريد و  (52

 گر يا پديدآورنده و صاحب اثر استفاده کند.پژوهش عنوانه ب

 بدون اجازه.هاي افراد رانيضبط، خريد، فروش و سوء استفاده از سخن  (53

 جعل هويت -ل 

 اشتباه هويت خود يا هويت افراد ديگر در بافت علمي/ دانشگاهي يۀارا  (54

 هاانتشار آثاري با اسامي جعلي يا با اسامي افراد ديگر بدون اجازه آن  (55

 جعل امضا و تهيه گواهي پذيرش جعلي جهت اخذ امتيازات مربوطه  (56

 تصويب

نشست شوراي علمي  27به شماره پروتوکل    30/8/1398بند، در تاريخ  56مصاديق تخلفات پژوهشي در 

 پوهنتون غالب به تصويب رسيد.
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