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 COPE (Committee on Publication Ethics)   دریافت حق عضویت درراهنمای 

    COPE (را های اخالق نشرر تمام جنبه است و در تالش است که المللیک انجمن بینی ) کمیته اخالق نشر

 ارتقا دهد. یل هستندسردبیران، ناشران و تمام اعضایی که در نشر دخ در

امرا  ،تأسری  شرد انگلستان در پزشکی مجالت سردبیران توسط گروه کوچکی از ۱۹۹۷این کمیته در سال      

ها دارد. عضرویت در ایرن کمیتره بررای سرردبیران عضو از سرتاسر جهان و در همه رشرته ۹۰۰۰اکنون بیش از 

 Elsevier،Wiley مانند رایگان است. چند انتشارات معروف ،مندان به قوانین اخالق در نشر مجالت و دیگر عالقه

، Springer  انددر آمدهنیز به عضویت در این کمیته. 

آورد ت و انتشارات فراهم مریی جوانب اخالق نشر برای مجالهایی در خصوص تمامتوصیه اخالق نشر کمیته     

ی مسرالل پردازد. این کمیته به بررسمینه تحقیقات و انتشارات مید با سوء رفتارها در زربه نحوه برخو ه ویژهو ب

کند که از بررسی موارد توسط یک گروه مناسب اطمینان پردازد ولی در عوض سردبیران را تشویق میفردی نمی

 د.حاصل کنن

گردیده ت شود ذکر باید از سوی ژورنال ها رعای COPEدر زیر چند مورد از قوانینی که برای دریافت مجوز      

 است.
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ه لینک زیر باجعه باید رعایت نمایند با مر  COPEکلیه اصولی که مجالت بمنظور دریافت حق عضویت در     

  قابل مشاهده می باشد.

 practices-https://publicationethics.org/core 

 

 مجوز  ژورنال درخواست کنندهCOPE درخواست  باید حداقل یک سال سابقه چاپ مقاله قبل از ارسال

 را داشته باشد. COPEعضویت در 

 را پذیفته و مطابق با آن عمل نمایند.  COPEمتقاضیان باید اصول اخالق در انتشار 
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