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Abstract 
The law being discussed in this paper was passed in 2017 in order to regulate the 

authenticity and accuracy of research works. This law both criminalizes fraud in 

research works, and sets administrative and disciplinary responses to prevent such 

fraud. Preparation, supplying, and transferring fraudulent research works for profit, 

and with the aim of transferring them to others for their own use, shows that a 

distinction must be made between the production of fraudulent research works and 

their use. Therefore, the legislator has a punitive and criminal-law approach to 

producing fraudulent research works while it prefers administrative and disciplinary 

solutions to using such works. The latter approach prioritizes intervention by 

administrative and/or disciplinary authorities at universities and higher education 

institutions. However, legislature's efforts to spread a culture of respect for 

intellectual property rights, and to prevent fraud through public-law tools are much 

more desirable. 
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 چکیده

برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوو  انوم ملالوه در سوا      
داری، حلوو  ا  یهوا به تصونب رسید. انم قانون هم عمل را جرم دانسوهه و هوم واشو      ۱۳۹۶

انهظامی و انضباطی برای جلوگیری از تللب و فساد ناشی از آن ملرر شرده است. تهیه، عرضوه و  
او بورای ووود     کوه نواگذاری آثار علمی تللبی به قصد انهفا  و با هدف واگذاری به غیور بورای ا  

نهواد.  انم امر است شه میان تولیود آثوار تللبوی و اسوهفاده از آن بانود فور         دناسهفاده ش د، مؤ
مل م در مرحلة تولید اثر تللبی، رونکرد سزادهی و مجوازا  دارد و در فورا اسوهفاده،     رومنازا

بوه  راهکارهای حلو  اداری، انضباطی و انهظامی را تورجی  داده اسوت. موورد اویور، اولونوت را      
 . توشش ملو م  دهود یها و مؤسسا  آموزش عالی ممراجع اداری و انهظامی نا انضباطی دانشگاه

بوه  « تللوب »و « فسواد » یهوا برای گسهرش فره گ رعانت حلو  مالکیت فکری و بسهم روزنه
 از ابزارهای حلو  عمومی، سهودنی است. یاشمک مجموعه
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 مقدمه

پژوهشی سفارشی م عی ندارد و ت هوا  -لمیاز نظر حلو  مدنی و مالکیت فکری تولید شارهای ع
قوانون   ۱۴و  ۱۳قید، رعانت حلو  مع وی پدندآورنودة واقعوی و اووش  پوژوه  اسوت  موواد       

. انم رونکرد، با بروز گران  بسویار بورای اداموة تحصویل در     ۱(۱۳۴8حمانت مؤلفان و مص فان 
وجوود  و بوه  2تکمیلوی ملاطع شارش اسی ارشد و دشهری و با افزان  شمار دانشجوی تحصویش   

و  هانامهنانآمدن فراز و فرود گسهرده در شیفیت و شمار آثار علمی و پژوهشی اعم از ملاال ، پا
آمدن آثار تللبی و  دنچراشه همیم توافلا  موجب پد ،ناگواری م جر شد یامدهایبه پ ۳هارساله

شارها در دانشوگاه نیوز   . انجام انم شدیملی م هاینهشیو  نلض اوش  پژوه  و هدررفت سرما
 .  شردیبیشهر از همه نمود داشت و اعهبار علم را ساقط م

دانشوگاهی اعوم از دانشو امه،     اعهبوار یبروز و ظهور مؤسسا  غیرمجاز آموزشی و مدارک بو 
واحوده قوانون تعلیول مؤسسوا  و     مواده »، معاد  و غیره نیز شوه بوه تصوونب قوانون     ی امهگواه

در « شووند و فره گی شه بدون اوذ مجوز قانونی دائر شده و موی  واحدهای آموزشی و تحلیلاتی
 ثر بود. ؤشدن قبو  زحمت برای تحصیش ، م ارزشیدر تضعیف و ب، ۴دشم جر  ۱۳۷2سا  

هوا و  مم وعیت صدور مدرک معاد  در دانشگاه»مصوبة شورای عالی انلشب فره گی دربارة 
جام، نظار  قضانی و اداری اولونوت نافوت   وضع شد و سران ۱۳۷۷در سا  « مراشز آموزش عالی
، بوه  ۱۳88در سوا   « غیرمجواز از ع واونم علموی    ةقانون مجوازا  اسوهفاد  »شه پس از تصونب 

شوه  انجامیود   ۱۳۹۶در سوا   « آثوار علموی   ةقانون پیشگیری و ملابله با تللب در تهیو »تصونب 
پوژوه  شوه بیشوی از    قانون به پاسداری از نظم عمومی، اووش    نمموضو  انم نوشهه است. ا

حلو  عمومی به مع ای اعم را برای برووورد بوا تللوب در آثوار      یهااوش  حس ه است، واش  
پوذنر و  شوه اولوی توافو    را  5حلو  وصوصی و اوش  پوژوه   ةعلمی و پژوهشی برگزند و حوز

                                                           
قوانون   ۶. ر.ک: موادة  اسوت  حلو  مالکیت ص عهی تا حدی تعودنل شوده  و  اینانهافزارهای راهمیم سیاست نیز در حوزة نرم .۱

 .۱۳8۶ص عهی  یهاقانون اوهراعا ، عشئم و طرح «ه»و ب د  ۱۳۷۹ اینانهرا یافزارهاحمانت از پدندآورندگان نرم
ششوور مصووب   ها و مراشوز آمووزش عوالی    تحصیش  تکمیلی در دانشگاه یهار.ک: قانون س ج  و پذنرش دانشجو در دوره .2

 و قوانیم و ملررا  پیشیم از آن. شرده استبی ی ها پی شه ترتیباتی را برای پذنرش دانشجونان انم دوره ۱۳۹5
-۶۶0 :۱۳۹۳شمیوت ر.ک: صوفانی و شواظمی،     ترقیی پ انم ت ز  شیفیت در رشهة حلو  در هاییبدربارة آس. ۳

 . ۳۹-۱۳۹۳:۴۹، یالهدور ر.ک: حلیلی و فرجهای باز و آموزش از راه ؛ همچ یم دربارة دانشگاه۶5۶
سیس غیرمجاز مرشز دانشوگاهی و آموزشوی جوز از سووی وزارتویم علووم، تحلیلوا  و        أقانونگذار به مم وعیت ت .۴

قانون ت ظیم بیشی از ملررا  موالی دولوت مصووب     ۱0۹ف اوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مادة 
اقهصادی، اجهمواعی و فره گوی    ةچهارم توسعة قانون برنام 50 ةماد «ح»د توجه نموده شه با ب  2۷/۱۱/۱۳80

 شامل شد. ۱۳8۳مصوب 
 .۷ -۱۷ :۱۳8۳ر.ک: قراملکی،  است. بسیار نوشهه شده باره نما در. 5
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ه اسوت؛ نو   یارشوهه انیسامانة م ۱«دانشگاهی یهاحلو  پژوه »ارتلا داد.  ،دومی درونی است
حلوو    نیت هوا حلو  شیفری به مع ای اوص و نه حلو  مدنی و مالکیت فکری محض و نه بوه 

ش  وده را  ده ده و اسهفادهمیان سفارش ةرابل توانیاداری  انهظامی نا انضباطی( است. دنگر نم
 وصوصی و نسبی دانست؛ آثار عمومی آن در جامعه، بر ماهیت آن رابله حکومت دارد. ةرابل

د و بوا نلود و   شرپای همیم نگاه م بعث از حلو  عمومی را بررسی وواهیم  اله رددر انم مل
: شودام آثوار علموی    دهیمیاز انم دست پاسخ م نیهابررسی قانون موضو  انم نوشهه به پرس 

؟ وجوود دارد پژوهشی مورد حمانت مل م هسه د؟ چه فرقی میان تهیه و اعما  در جرنان تهیه 
ت؟ چه رفهاری شغل نا حرفه در انجام بزه موضوو  انوم قوانون اسوت؟     چه قصد انهفاعی الزم اس

چه فرقی هست شه موجب انجاد مرز میان واش   شیفری  میان تولید آثار تللبی و اسهفاده از آن
اصو  مالکیت فکری و انهساب اثور   حیثاداری شده است؟ سرنوشت اثر تللبی از  یهاو واش  

ها علمی پژوهشی دانشگاه یهابروورد قضانی در پرونده یهاشاگر با انم قانون رو ؟شودیچه م
صوشحیت  »باند از اصولی دفوا  شورد شوه       کهننا ا شودیاعما  شود، آنا نظم دانشگاهی حفظ م

را « رسیدگی به اعما  موضو  انم قانون در مراجع اداری، انهظامی و انضباطی در درون دانشگاه
از وجود  یاطشعیب یهافرا یآثار علمی دانشگاهی با پ ة؟ در جهانی شه تللب در تهیپذنردیم

چوه   گیورد، یآثار قبلی و دسهرسی و وقت ملالعه نداشهم، حهی در فورا دسهرسوی، انجوام مو    
اصلی انم نوشهه  یهاپرس  ن ها؟ ایشگیریهم با انم تللب مبارزه ش د و هم پ تواندیسیاسهی م

ست. غانت انم ملاله تبییم راهکارهای دوری آثار هسه د و ملاله حاوی مسائل مرتبط بیشهری ا
 است.  ۳«تللب»ناشی از  2«فساد»علمی و پژوهشی دانشگاهی از 

درسهی اجورا شوود، تللوب و    شه چ انچه به دهدیارزنابی شلی قانون، تشش ووبی را نشان م
وه دن وجو شور و برجسوهه   ۱۳۹۶د. روش شار بررسی قانون سا  شفساد در انم حوزه شم وواهد 

 حلو  عمومی در آن است. 
دن تللب و ابعاد شیفری و انهظامی شرسیاست ( و ۱ ب د  تللب در آثار علمیدر انم ملاله به 

 .  پردازنمی( م۳ ب د  پیشگیری از وقو  انم رفهار یهاروش( و سرانجام 2 ب د آن 

                                                           
حلو  تحلیلا  دانشگاهی ه وز در نظام حلوقی انران شکل نگرفهه؛ بروی حلوقدانان پی  از انم به حلو  مالکیت  .۱

 .۱۳8۷انصاری،  ؛۴۱-5۷: ۱۳۹0، و همکاران اند  ر.ک: صادقیآثار دانشگاهی ورود ارزشم دی نمودهفکری 
؛ وواهیم دند شه بسیاری از ۱-۱۶ :۱۳۹۷ران، همکا. دربارة فساد دانشگاهی و ملابله با آن ر.ک: قائدی و 2

ها و تهیة فکری دانشگاه دفهر مالکیت در وصوصجهانی،  یهاانم پژوهشگران با توجه به تجربه یهاسفارش
 قوانیم بازدارنده و پیشگیری در انم قانون جامة عمل پوشیده است. 

، شودیآرامی و ملبوعیت تمام وارد نک جامعه مفساد را سرطان اجهماعی نامیده شه به پوریع. دشهر فرامرز رف۳
. وی عواملی را در سواب  ش دیو تار و پود نک نظام اجهماعی را مهششی م گیردیم همة سلوح آن را فرا

مهم و اصلی است  «قیدییغرور، غفلت و ب»و « فره گییب»شه دو مورد نع ی  شماردیانران در فساد برم
 به بعد(. ۹۶: ۱۳88، پوریع رف
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 ارکان تقلب در آثار علمی 
واحده، باند به شکل تهیه، عرضه، انم مادهپژوهشی در -تللب به مع ای ساوهگی بودن اثر علمی

. پوس،  اسوت  د. هم انم عمول و هوم آن آثوار در قوانون تعرنوف نشوده      گیرواگذاری آثاری انجام 
 باند بررسی شود.« قصد و هدف انم شار»و « موضو  و عمل تللب»
 

 موضوع و عمل تقلب در آن .1
« عرضه»( و 8۱۴ الف:۱۳85هیدا،  د« آماده شردن و ساوهم است»شه در لغت به مع ای « تهیه»

اسوت در انوم قوانون آموده اسوت.      « ظاهر شردن چیزی نا نشان دادن چیزی به شسوی »به مع ای 
 تسولیم شوردن، تحونول دادن و در اوهیوار شسوی قورار      »لغت به مع ای  هایباواگذاری نیز در شه

نزدنوک بوه    مع یاً ،آنچه در شهب لغت آمده رسدینظر م(. به۳۱۱۶ ب:۱۳85است  دهیدا، « دادن
-همان ملصود مل م از واژگان فو  باشد و مل م در مع ای انم واژگان به همان مع ای رانج لغوی

شه تمییوز جورم را    شودیعرفی نظر داشهه است. با انم وصف، ارجا  به لغت با انم اشکا  مواجه م
احوراز  »فاً بورای  . عرف هوم اگور صور   ش دیبه حلیلت لغوی واگذار م ،شه نک حلیلت قانونی است

( ملبو  است. وواهیم دنود شوه انوم    ۱۱0 :۱۳8۱باهری،  ر.ک:رود  « شارموضو  مسائل جزانی به
 روست.بهرو نیهابا چال « ودما  در جرنان تهیه»از « تهیه»ارجا ، در جدانی 

چیزی است شه تهیه و عرضه و واگذاری آن موضو  انم قانون اسوت.  « پژوهشی-اثر علمی»
قانون حمانت مؤلفوان،  »در انم قانون به همان مع ای مورد اشاره در « اثر»ذنرفت شه پ توانیم

 بوا  ۱.است شه در نظام حلوقی ما قانون اصلی  مادر( اسوت  ۱۳۴8مصوب « مص فان و ه رم دان
آثار مشمو  حمانوت را برشومرده شوه در فهرسوت      ۱۳۴8قانون  2انم، قانونگذار در مادة  وجود

شه از ترشیوب چ ود    را دنگر ةهرگونه اثر مبهکران»  کهنونژه اآمده است، بهدوازدگانة غیرحصری 
 .  گیردیبرم نیز در ،«اثر از اثرهای نامبرده در انم فصل پدند آمده باشد

مرقووم تصورن  شوده و     2 ةماد ۱در ب د « رساله»گرچه به ادانشگاهی  یهاپژوه  حیثاز 
بدون در نظر گرفهم طرنله نا روشی شوه در  »را  آن قانون شه اثر ۱حسب قاعدة مذشور در مادة 

 ر.ک: صوفانی،   دهود یموضو  حکوم ملو م قورار مو    « بیان و نا ظهور و نا انجاد آن به شار رفهه

                                                           
چراشه ممکم  ،اندرا به انم دلیل پیش هاد شرده« آفرن ه»واژة  ۱۳۴8در قانون « اثر»بروی اسهادان در نلد واژة . ۱

مان د اثر رد پای عبور  آند،یشمار نمست شسی با اشهباه نا حادثه، اثری را پدند آورد شه آفرنده نا آفرن ة او بها
شه به دو دسهة مادی و  آوردیفکری برای آفرن  ده، مالکیت ادبی  دارش ادبی( پدند م ةدر ساحل. آفرن 
 (.۱۶۳-۱۶۴ :۱۳80، ل گرودیی  جعفر شودیمع وی تلسیم م

نامة ( و در موافلت۳۹۱: ۱۳88معاهدة برن پذنرفهه شده  ر.ک: محمدزاده و محس ی،  ۱انم قاعده در مادة  .۱
 .(۱۳5: ۱۳8۶ صادقی و محس ی،  است شید شدهأنظر از نحوة آن تترنپس به شفانت نمود عی ی اثر، صرف
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شمو  حمانوت انوم    در وصوصانم،  وجود (، با82: ۱۳85، و همکاران ؛ صفانی۷۱-۷0: ۱۳۷5
ها، ملصود از رساله، و رانج در دانشگاهگو بوده است. در مع ای عرفی وگفت« نامهنانپا»قانون بر 

اسوت   یااسوت و آن نوشوهه   ارشدیشارش اس نامةنان، پانامهناندشهری است و م ظور از پا ةرسال
شه در زمی ة مشیص برای پانان تحصیش  تکمیلی زنر نظر اسهاد نا اسوهادان راه موا و مشواور    

. وزار  علووم و تحلیلوا  و ف واوری    شودیان عرضه و دفا  مرتهیه شده و در حضور داور نا داو
: شورده اسوت  را تعرنوف   ناموه نوان ، پا۱۳۹۴شارش اسی ارشد ناپیوسوهه مصووب    ةناممنینیز در آ

تحصویلی و بوا    ةپژوهشوی اسوت شوه در نوک زمی وة مشویص رشوه       -بیشی از شیوة آموزشی»
( PhD  آموزشوی دورة دشهوری تیصصوی    ةنامو منوی و آ« شوود یراه مانی اسهاد راه ما انجام مو 

گزارش مکهوب حاصول از  : »است آن وزارتیانه نیز تعرنفی از رساله به دست داده ۱۳۹5مصوب 
نک فعالیت پژوهشی دانشجوی دورة دشهری تیصصی است شه در نک زمی وة مشویص از نوک    

 «.  شودیرشهة تحصیلی و با راه مانی اسهاد/اسهادان راه ما و اسهاد/اسهادان مشاور تدونم م
آن بوه رسواله بوه    2شه شیوة بیان اثر مؤثر در ملام نیست و در مادة  ۱۳۴8در قانون به هر روی، 

 ناموه نوان ع وان نکی از آثار قابل حمانت اشاره شده، شمهرنم تردندی دربوارة قابول حمانوت بوودن پا    
باشد شوه بوا    تواندیم زلة بیان موجود نداشت و اندک شک در انم بود شه آنا برگزاری جلسة دفا ، به

شلوی مرتفوع   به ۱۳۷۹اقهصادی، اجهماعی و فره گی مصوب  ةقانون برنامة سوم توسع ۱۶0وضع مادة 
مشومو  مفواد   « اثور »ع ووان  بوه  یاافزارهای چ درسوانه ها و نرمنامهپژوهشی، پانان یهاگزارش»د: ش

 «.  گرددمی ۱۱/۱0/۱۳۴8قانون حمانت حلو  مؤلفان و مص فان و ه رم دان مصوب 
ولی در عرف، ملاله مع ای مشیصی دارد و بوه   است، ز در انم قانون تعرنف نشدهنی« ملاله»

 ؛شوود یشه دربارة نک نا چ د موضو  معیم توسط نک نا چ د نفر نوشهه مو  شودیاثری گفهه م
معی ی است و در آن فرضیه و راهکارهوای   یهاموضوعی شه معرفی و تبییم شده، دارای پرس 

وب نک فهرست، ملرح و در مجش  دارای درجاتی مشیص، پس حل مشکش  آمده، در چارچ
وزار  علووم،   ۹/2/۱۳۹8نشورنا  علموی مصووب     ناموة نویم آ  ر.ک: شووند یاز داوری م هشر م

-علموی  ةملالو  ةآموزشوی دورة دشهوری تیصصوی، تهیو     ةناممنیآ ۱۹تحلیلا  و ف اوری(. مادة 
تا از  است زم دانسهه و انم موجب شدهپژوهشی از رسالة دشهری را برای برگزاری جلسة دفا  ال

د شه اگور در آن آثوار، تللبوی روی    شوها، آثاری تحت ع وان ملاله اسهیراج و رساله هانامهنانپا
 .  نابدیداده باشد، انم تللب به ملاال  نیز تسری م

اما در عرف دانشگاه و ملررا   است، هم اگرچه در انم قانون تعرنف نشده« طرح پژوهشی»
ط، مع ای مشیصی دارد؛ پیش هادی است برای انجام پژوه  علمی نا شاربردی نوا ب یوادی از   مربو

  علمی شه در مراجعی همچون گروه علمی و شورای پژوهشی دانشکده نوا دانشوگاه   أنک عضو هی
نافهوه و مراحول انجوام و    و اعهبوار تیصویص   یب ود به تصونب رسیده و دارای هدف و برنامة زموان 

  علموی  أتیصیص اعهبار ونژه  گرنت( به اعضوای هیو   نامةنیمآ»ست. برای نمونه پرداوت معیم ا
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 انوا  و اقسام طرح پژوهشی و نحوة انجام آن است.   ةدارای ملرراتی مفصل دربار« دانشگاه تهران
در عورف اسوت    یاشوده باشد نا تص یف، دارای مع ای ش اوهه فیتأل  کهننیز اعم از ا« شهاب»

ی تشرنفا  معیم و اوذ مجوز اجرابا هدف آموزش نا پژوه  آن را نوشهه و با شه مؤلف نا مص ف 
 . وواه انم نشر چاپی باشد، وواه الکهرونیک.  رسدیاز وزار  فره گ و ارشاد اسشمی به طبع م

پژوهشی موضوو  قووانیم و ملوررا      یهادر انم قانون به نظر معلوف به گزارش« گزارش»
 هاست.  واص دانشگاه

شه نحووه و شویوة    ۱۳۴8طور شلی، موضو  انم قانون در تفاو  با قانون پذنرفت شه به نتوایم
علمی نا ه ری، اعم از الکهرونیوک نوا غیور آن    -بود، هر اثر پژوهشی تأثیریآمدن اثر ب دنبیان در پد

شده بودن در انم قانون به نظر، بوا توجوه   است شه از ع صر تثبیت برووردار باشد. مکهوب نا ضبط
پژوهشی نا ه ری ملرر شده و مانع آن نیواهد بود شه برابر انم قوانون، تهیوه،   -به ونژگی آثار علمی

 عرضه و واگذاری آن گونه آثار، حهی بدون آنکه مکهوب نا ضبط شده باشد، نیز میسر باشد.
توا   ، ملاله نا شهاب نا طرح پژوهشی باشدنامهنانع وان رساله، پانباند پ داشت شه اثر باند به

واحوده، موجوب   در انم مواده « تهیه»د. واژة شوتهیه، عرضه و واگذاری آن مشمو  قانون حاضر 
نوا   ناموه نوان اثر رسماً به شکل رساله نا پا  کهنپذنرش انم دندگاه وواهد بود شه تللب، قبل از ا

شوه بوا اهوداف عموومی حلوو        گیردیانم قانون قرار م ةشهاب و دنگر مصادن  درآند، در گسهر
 مالکیت فکری همسوست. 

 

 قصد و هدف تقلب. 2
ع وان حرفه نا شوغل انجوام   تهیه، عرضه و واگذاری انم آثار در قانون حاضر باند قصد انهفا  و به

د. قصد انهفا  ظهور در قصد انهفا  مادی دارد و م صرف از ملاصد مع وی است. برای نمونه، گیر
، از ش ود یشهری فرزند، مللبی را برای او تهیه مو د ةپدری شه برای باال بردن شیفیت علمی رسال

قابل پیگرد نیست. او قصد انهفا  مع وی در تهیه، عرضوه نوا واگوذاری     ،آنجا شه نفع مادی ندارد
ممکم است میان انم دو قصد فرقی نگذارد  چراشه باال بردن توانانی تحلیول،   یش اسدارد. جرم

ولوی   ،هدف اصلی آموزش و پژوه  اسوت(  توصیف و نوشهم وود دانشجوی تحصیش  تکمیلی
زنورا قصود    شوود یدر انم قانون، آن فلط نوعی انگیزه است و موجب مجرمانوه بوودن عمول نمو    

و شغلی با قصود   یاتهیه، عرضه و واگذاری حرفه انهفاعی در انم قانون مورد توجه است شه باند
ده ودة  نشوان « ع وان اثر ووود هشل اثر و نا بیشی از آن توسط دنگری ب ةبا هدف ارائ»انهفا  و 

، به نظر، برابر وواهد بود با علم به موضو  جرم و مذشور« هدف»عمدی بودن جرم است و احراز 
قانون مجازا  اسشمی(. شغل نوا حرفوه هوم در ادبیوا       ۱۴۴قصد ارتکاب رفهار مجرمانه  مادة 

« سورقت ادبوی  »ر غیو بوه همچ ویم  حلو  شیفری مصدا  جرم به عاد  است نه رفهار مووردی.  
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، نظر بوه ارادی و دوسوونه بوودن اعموا  موضوو  قوانون حاضور،        ۱جرمی عمدی و نکسونه است
 ۱۳۷5 ر.ک:صوفانی،   ش ود یشه نسب اثر را معویم مو  را قانونگذار وواسهه تا رابلة والنت بر اثر 

پانة نک رابلة حلو  وصوصوی، اثور    بر یطور واقعی معلوم باشد و در فرضی شه شیص(، به85:
ع وان اثور ووود اسوهفاده    تا به دهدیع وان شغل نا حرفه به دنگری مو به مذشوروود را با قصد 

و از مزانای مادی و مع وی آن بهوره ببورد، انوم انهسواب بوه پاسوداری از حلوو  عموومی،          ش د
نا به او عرضه نا واگذار  ش دیاز بیم نرود. فرقی هم نیست شه آنچه برای دنگری تهیه م گاهچیه
، قبشً م هشر شده نا نشده باشد؛ شافی است م هسب به گیرنده نباشد شه انم هوم ناشوی   ش دیم

 از نفوذ نگرش حلو  عمومی در حوزة دانشگاه است. 
آنوا بورای    پرس  انم است شه اگور انهسواب چ ویم اثور تللبوی بوه گیرنوده موردود اسوت،         

با فرا  تواندی؟ پاسخ مآوردید موجوتولیدش  دة حلیلی چ یم اثر تللبی ح  مالکیت فکری به
نظر از ابعاد جورم نوا تیلوف ناشوی از     اصالت نا جعلیت اثر مهفاو  باشد؛ در فرا نیست، صرف

تللب، باند برای پدندآورندة واقعی آن ح  انهساب اثر قائل بود و اساس همیم ح  اسوت شوه از   
زار جرم هم، با توجوه بوه سوکو     ع وان اب. پس، بهنامدیم ظر حلو  عمومی، انم اثر را تللبی م

 نوا بور   ارزشیعکس، اگر اثر، مجعو  و بقانون و بروورداری از وصف اصالت نباند ضبط شود. به
پانة نلض حلو  مالکیت فکری دنگران تهیه شده باشد، چ یم حلی هوم بورای واگذارنوده نیوز     

 نیست و ضبط آن به ع وان وسیلة جرم صحی  است.  
و الزام وحد ، تلدم نا اقهران زمانی قصد میان مباشر و معواون جورم   از م ظر ع صر مع وی 

نیز « تهیه، عرضه و واگذاری»قانون مجازا  اسشمی، وساطت نا نمان دگی در  ۱2۶موضو  مادة 
شل اثر نا بیشوی از آن   ةشه به قصد انهفا  و با هدف ارائمانع مجرمانه بودن انم اعما  درصورتی

ثر وود انجام شده باشد، نیست و واسله نوا نمان وده را، حسوب موورد،     ع وان اتوسط دنگری به
انم ماده به فرا  ۱ع وان مباشر نا معاون مورد پیگرد قرار داد، آنچ ان شه در تبصرة به توانیم

معاونت در انم بزه توجه شده و در تبصرة دو آن به مووارد ارتکواب انوم جورم از طرنو  پانگواه       
 سسه، شرشت نا هر ع وان دنگر اشاره شده است. ؤک ب گاه، اعم از مالکهرونیک نا در قالب ن

وودما  در جرنوان    ةارائو »و « تهیه»واحده، مل م طی حکمی مبهم میان ماده 5در تبصرة 
علموی و  -آثار پژوهشوی  ةودماتی شه در جرنان تهی ةارائ: »است انم آثار تمییز قائل شده« تهیه

                                                           
ار  است از نسبت دادن سرقت ادبی عب»با اصشحا  بعدی:  ۱۳۶۴قانون ملبوعا  مصوب  ۶مادة  ةتبصر. ۱

بروی  «.های دنگران به وود نا غیر ولو به صور  ترجمهنوشهه عمدی تمام نا بی  قابل توجهی از آثار و

مادة  ۶و سیهگیرانه است و تبصرة بارنک  هانشاناند شه مرزبرشمرده« سرقا  ادبی»ادنبان نازده اصل را در 

دانست: نسخ نا انهحا ؛ مسخ نا اغاره؛ سلخ نا المام؛ نلل؛ مرقوم را ت ها باند مصدا  ناچیزی از آن اصو  

 و نشان؛ حل؛ علد؛ ترجمه؛ اقهباس؛ توارد؛ و تهبع و تللید نامیو ب برگهینا دزدی ب یشاردغلشیادی و 

 (. ۳5۷-۴00  :۱۳8۶ همانی، 
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هعارف است از قبیل ودما  آزمانشگاهی، تانو،، شموک   ه ری انجام آنها توسط اشیاص ثالث م
«. واحوده نیسوت  ها، ترجمه، تکثیر و ونراسهاری اثر، مشمو  حکم ملرر در مادهبه گردآوری داده

اثور   ةجرنان تهیو »شه  واحده است، در آن استابهام انم تبصره شه از مسهث یا  حکم شلی ماده
شار  فهرست ملالوب(   وشهم طرح پژوه ، پشنطورشه نتعرنفی ندارد و همان« یپژوهش یعلم

جامعوة آمواری،    هاییلها، بردارها، تحلانوا  فهرست ملالب، م ابع، نلشه ة، تهیشودیرا شامل م
بربگیورد. بوه هور روی، ملصوود از      در توانود یرا نیز م یجهترجمه، تکثیر، ونراسهاری، تدونم و نه

ونس ده و دانشگاه نا ثالث نسبت بوه نونسو ده و   معلوم نیست. ثالث نسبت به ننیز اشیاص ثالث 
 افزانود، یچه ودمهی مهعارف است نیز بر ابهام انم تبصره م ةارائ  کهناسهادان راه ما و مشاور؟ ا

برای تعرنف موضوو  جورم     جاندرسهی عرف نا امر مهعارف را در ابه توانینم  کهننظر از اصرف
نی أعورف در احکوام جزانوی شو    »مای حلوو  شیفوری،   نا تبییم ارشان آن پذنرفت؛ به علیدة عل

« موثشً عورف پزشوکی    ،به آن مراجعه شرد توانیندارد: فلط برای احراز موضو  مسائل جزانی م
 2۳/5/۱۳۹8اجرانی انم قانون مصووب   نامةنیم(. انراد و اشکا  اصلی شه آ۱۱0: ۱۳8۱ باهری، 

 یاشوده است شه در انم باره عورف شو اوهه   ، در انم۱  وزنران نیز از عهدة رفع آن برنیامدهأهی
از « ودما  در جرنوان تهیوه  »وجود ندارد و در عرف هیچ معیار مشیصی برای ش اوت و تمانز 

اسوت   اییلهشه موضو  مهم ماده است دنده نشده و موضو  آنچ ان مهشهت و سل« تهیه»وود 
در قالوب اقوداما  مهعوارف در     تووان ی، شلیة اعما  مجرمانة موضو  انم قانون را میسادگشه به

 د. شرجرنان تهیه، توجیه 
اسهادان راه ما نا مشاور نوا   یریگعرف ممکم است با توجه به سیهگیری نا آسان همچ یم

و حهوی رشوهة تحصویلی،     ش  دهیدگینو  و قدمت دانشگاه و محل تحصیل نا رونکرد قاضی رس
هم عرفی وجود داشهه باشود، بسویار    مهفاو  باشد و ضابلة مشیصی برای آن نافت نشود و اگر

 بواره نوم  ا آن  در دنیو وظیفة قانون حذف عرف بد است نوه تأ  شهیدرحال ،مذموم و ناپس د باشد
(. برای نمونه، اگور دانشوجوی ووارجی زبوان و ادبیوا       ۶۳-۶۴ :۱۳8۷، یل گرود یر.ک: جعفر

دقی  و سلیس و قوی تهیه  بدهد و او با ونران ، مه ی زبانیوود را به نک فارس ةفارسی، رسال
و پیراسوهة نوک    غلوط یموهم بو   نیسوت؛ عرفواً   5انم ونراسهاری مصودا  تبصورة    گمانیش د، ب

 سیهی به او م هسب است. دانشجوی وارجی، در ادب فارسی، به
ها، ترجمه، تکثیر و ونراسهاری اثر، مصوادن   از سوی دنگر، مصادنلی همچون گردآوری داده

طوور  هوا بوه  نان تهیه نیسه د. برای نمونه، شافی است گردآورنودة داده صحیحی برای ودما  جر
آمده مهعلو  بوه ووودش     مبهکرانه عمل ش د شه در انم صور  مالکیت ادبی نا ه ری آنچه گرد

                                                           
نهانج پژوه  نیسه د و  ودماتی شه بیشی از فران د ماهوی طراحی، انجام و گزارش: »نامهمنیآ ۱مادة  ۴ب د . ۱

الزحمه نا مان د آن آنها توسط گروه پژوهشی نا پژوهشگر به شیص ثالث در ازای پرداوت ح  یسپاربرون
 «.براساس عرف علمی مهیصصیم هر رشهه موجه است
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واحوده  است و عرضه نا واگذاری آن به دنگری همچ ان مشمو  ع ووان مجرمانوه موضوو  مواده    
در بروی موارد حهی در حلو  شیفوری بوه امور مهعوارف      وواهد بود. بر انم ب یاد، اگرچه مل م

و محافظت صوغار   بنقانون مجازا  اسشمی دربارة تأد ۱5۷مادة  « » مان د ب د  ش دیارجا  م
(، اما ۱۴0-۱۴۱: ۱۳8۱ اردبیلی،  پذنرندیو مجانیم( و بروی حلوقدانان نیز در انم حد آن را م

وودماتی شوه در   »واحوده بورای تشوییص    انم مواده پذنرفه ی نیست شه عرف نا امر مهعارف در 
 . رودبه شار  شود،یارائه م« جرنان تهیه

قانون ترجمه و تکثیور شهوب و نشورنا  و    » ۱ ةانراد دنگر مربوط به ترجمه است شه مشمو  ماد
برای مهرجم ح  مالکیت فکری نسبت به آنچه ترجمه شوده، انجواد    است و قانوناً ۱۳52مصوب « آثار

 ،ع وان نک ودمت در جرنوان تهیوه در هموة مووارد صوحی  نیسوت      ، توصیف آن بهرومنزا. اشودیم
بورای مهورجم باشود    « م بوع درآمود سرشوار   » تواندیچراشه به تعبیر بروی حلوقدانان وود ترجمه م

طورشه پدندآورندة نک اثر بانود دربوارة سرنوشوت ترجموة اثور تصومیم       ( و همان۷5: ۱۳۷5 صفانی، 
از حو  او گذشوت و ترجموه را عملوی در      یسادگبه توانیز مورد حمانت است و نمبگیرد، مهرجم نی

بر ب یواد اصوو  حلوو  مالکیوت      همچ یم. شردودمت در جرنان تهیه توصیف  ةراسهای شمک و ارائ
(. ونراسوهاری نیوز   88 :۱۳85، و همکاران فکری، ذشر نام مهرجم در تمامی موارد الزامی است  صفانی

 مادی نیز شارش مأجور است.   نظرهار، ح  درج نام وود را دارد و از چ یم است. ونراس
اگر تمام انم ارائة ودما  به قصد انهفا  و برای انم باشد شه دنگری، تمام نوا بیشوی از آن   

فرقی « تهیه»و وود « جرنان تهیه»ودمت در  ة، دنگر میان ارائش دع وان اثر وود اسهفاده را به
دارد و  نیبه پژوه ، نل  بسزا یدهها در جهته آنکه امروز گردآوری دادهونژ. بهماندیباقی نم

وود بیشی از تحلی  و پژوه  است و ترجمه نیز نلو  زنوادی در ملالعوا  تلبیلوی دارد و     
 است.  یاشدهونران  علمی قلعاً در ارزنابی سل  شیفی آثار، معیار ش اوهه

علمی  نامةنانپا وواهدی، اگر شسی شه مواقعیت انم است شه در پژوه  تحصیش  تکمیلی
اگر نوک اسوهاد نوا پژوهشوگر قوادر بوه         کهنناتوان از ترجمه باشد نا ا ،نا رسالة دشهری ب ونسد

ها نا ترجمه نباشد و با ادبیا  مرسوم و ملبو  زبان موورد نگوارش بیگانوه باشود،     گردآوری داده
 د.  شرتردند  توانیدر جامعیت دان  او م یسادگبه

ها، رنوج تهبوع و   ها و سا ماه بساچه»حکم شسی شه مآوذ دنگری را شه به تعبیر اسهاد همانی 
و سرگشهه و سراسیمه از انم شهاب به آن شهاب و از انوم شهابیانوه بوه آن شهابیانوه      بردیتصف  م

  کوه نو بورای ا  نونسود یمو  یان را در شهابی نوا ملالوه  آ، و آوردیتا مللبی تازه به چ گ م دود،یم
و س د ووود را هوم، در حاشویه غالبواً بوا ذشور        ذوأنوشهة وود را مسه د و مسهد  نموده باشد، م

و مرتکوب  « س د شار وود قرار دهد»را « دهدیدست مصفحه و سلر و دنگر وصوصیا  نسیه، به
(، از نگواه  ۳۷0-۳۷۱: ۱۳8۶ هموانی،  شوده   «نشان نامیو ب برگهینا دزدی ب یشاردغلشیادی و »
هوا  پژوه مل تهیه نا ودما  در جرنان تهیه چیست؟ اسهاد همانی آن شار را شه شوربیهانه در ع
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: ۱۳8۶ هموانی،  دانسوهه اسوت    «سرقت مدارک و مآوذ تحلیلی فضش و دانشوم دان »رواج نافهه 
ه بو انود   شار را انجام داده نمترمباحگونا است شه  یاگونهبه ش  د،یم(. رفهار شسانی شه چ یم ۳۷0

ووود عیوب   ووودی بوه  ،انددهباور نگارنده، دندن و بررسی م ابعی شه پژوهشگران پیشیم اسه اد شر
شموا     کوه نا؛ چوه  پلی باشد برای پدنداری دانشوی نووتر    کهنا رمشروط ب نیست، بلکه ه ر است،

انم به اصولشح  آنجانی است شه  ه رییپیشیم را وواسهار است. ب یهانوشههپژوه  دندن همة 
و حهی در فرضی هم شه دسهرسی ندارد، نلول   دزددیمرا « محل  زحمهک »وهشگر، م ابع آن پژ

اگر شسی به م ابع و مآوذ پژوه  دنگران ارجوا  ش ود    ،. پسش دیقو  غیرمسهلیم هم به آنها نم
، اسوت علموی  تللوب   گموان یبو است و عملو   « پژوهشگرنما»تا پژوهشگری وود را وانمود ش د، 

   .قصد اثبا  تلدم فضل وود باشد ونژه اگر بهبه
وضوع چ ویم قوانونی     ةاز نظر پژوه ده، نا باند گفت شه انم بی  از حکوم ملو م بوا فلسوف    

 حیث اما از ،باند پذنرفت شه موضو  تبصره فلط فاقد وصف شیفری است  کهنم لب  نیست نا ا
بانود بوا رعانوت    هوا،  حلو  مالکیت فکری، مواردی همچون ترجمه، ونراسهاری و گردآوری داده

ودما  فو  ملرح باشد و موجر به ةموضو  اجار  کهنمگر ا ،حلو  مع وی پدندآورندة آن باشد
(. بوا انوم وصوف، سوانر وودما  مان ود       ۱۴5-۱۹۱: ۱۳8۷دنبا  شسب حلی نباشد   محمدی، 

 ثر در ارزنوابی پژوهشوی اثور باشود.    ؤنحوی نیست شوه مو  ودما  آزمانشگاهی، تان، و تکثیر، به
 ی دربارة اثر انم ودما  نزد اسهاد آن دان  دشوار نیست.داور

ثر ؤپژوهشی اثر م-جای احاله به عرف، میان ودماتی شه در ارزش علمیبانسهه بود مل م به
 ناموة نویم آ ۱موادة   ۴در ب ود  « فران ود مواهوی  »عبار   .شدیاست و دنگر موارد، تمییز قائل م

 تفسیرشدنی است. اجرانی انم قانون نیز با تسام  بدنم مع ا
 

 واکنش کیفری یا اداری به تقلب علمی
تولیودا  و محصووال  ناشوی از انوم     »و اسوهفاده از   «تهیه، عرضه و نا واگذاری آثوار »مل م میان 

که بوه نظور رنشوه در احهورام بوه صوشحیت نهادهوای اداری،        اسهده شرتمانز ظرنفی انجاد « جرم
 .داندیتوسل به واش   شیفری را نیسهیم گزن ه نم ینوعها دارد و بهانهظامی و انضباطی دانشگاه

 

 واکنش کیفری به تولید آثار تقلبی. 1
گرچه حلو  شیفری بیشی از حلو  عمومی است و جرم نک رفهار، اعم از فعل نوا تورک فعول    ا

(، تولیود  ۱۳۹0قانون مجوازا  اسوشمی    2 مادة  شده مییاست شه در قانون برای آن مجازا  تع
انم قانون از آثار انهظامی و اداری مهمانز شده است. محکومیت به شیفر فلط ناشوی از   تللبی در

دو حیثیت عمومی و وصوصی داشهه باشود و دو نوو  دعووا تولیود ش ود       تواندیجرم است شه م
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واحوده تکلیوف حیثیوت    اما مل م در انم ماده ،(۱۳۹2قانون آنیم دادرسی شیفری  ۹و  8 مواد 
 ده است. کرعلمی را مشیص نجرم تللب در آثار 

نهیجة تللب، فروشاسهم ارزش علم، دان ، مدارک تحصیلی، دسوهمانة فرنوب     کهنبا توجه به ا
تحصویل و   ةرواج پوچی و گسهرش بیهودگی ادامو  سببو ع اونم دانشگاهی است و  هانهنمودن پا

ان، نوجوانان و جوانوان  ونژه شودشو جانگاه علم و عالم را در دندگان مردم و به شودیشسب دان  م
 با لحاظ انم آثار عمومی، انم جرم حیثیت عمومی دارد.   دهد،یمه ز  جلوه م

هوا و  قبلی در دانشگاه، موجب هودررفت سورمانة ملوی در دانشوگاه     یهاتللب و تکرار نوشهه
اسوت شوه   « شار دنگران ۱سرقت و انهحا »و  شودیعلمیه م یهامؤسسا  آموزش عالی و حوزه

(. بور انوم   ۱2: ۱۳۷۹ ،شووب نوم برای هور محلو  اسوت  زر    «آفت»بدترنم  ،اندشه گفهه آنچ ان
 ۹موادة   «الوف »و ب ود   8 ةمواد  «الوف »واحده را باند در ردنف ب د اساس، جرم موضو  انم ماده

قانون آنیم دادرسی شیفری قرار داد و با علف توجه به تفکیک میان تعلیب جرم و اقامة دعوای 
: ۱۳۹5تحلیلا  ملدماتی و مهعاقب بر صدور قرار جلب به محاشموه  آشووری،   عمومی در پانان 

ش  دة دعوای عمومی وواهود بوود. انوم جورم     جرم و هم اقامه ش  دةیب(، دادسهان هم تعل۱5۱
قانون اویر، تعییم جورم قابول گذشوت بوه      ۱2چراشه برابر تبصرة مادة  ،قابل گذشت هم نیست

مهفواوتی شوده    یهوا ظر اجهماعی و حلو  عمومی به جورم نگواه  . از نگیردیحکم قانون انجام م
واقع شرانط اساسی زندگی اجهماعی در عرصة دان  انم جرم به .(۷۷-۷۹ :۱۳8۱ باهری، است 

 و نباند در گسهرة حلو  وصوصی رها باشد.  است و پژوه  را نشانه گرفهه 
ش  وده و واگذارنودة اثور    ، عرضهش  دههیده ده و هم تهبا انم وصف، چون مل م هم سفارش

دنبا  جبران ضورر و زنوان ناشوی از    تللبی را مجرم ش اوهه، تصور وجود مدعی وصوصی شه به
اند شه در دعوای وصوصی، زنانی قابول  شرده دنیجرم باشد دشوار است، چه، آنچ ان شه بروی تأ

قابول طورح در    آن را دنده و ناشی از جرم باشود و الجورم هور دعووای     ندهدملالبه است شه بزه
 (.  2۹۴ :۱۳۹۴دادگاه حلوقی، در دادگاه شیفری قابل اقامه نیست  واللی، 

به لحاظ همیم آثار حلو  عمومی و نفی رابلة حلو  وصوصی است شه در صور  ارتکواب  
و باند به وزانة دولوت وارنوز    شودیدنده داده نمبه بزه است، انم جرم، وجوهی شه تحصیل شده

اسوت   نوابی نشهاجرانی( و انم مهم از انم م ظر قابل توجیه و ر ةناممنیآ ۹ ةماد 2 ةشود  تبصر
واحده، هر دو طرف رابلة حلوقی نا پدندة مجرمانه، بزهکوار بوه  شه در ارتکاب جرم موضو  ماده

شده باند به نفع وزانة دولوت درنافوت شوود. بانسوهه بوود      ، وجه ردوبد رومنو ازا آن دیشمار م

                                                           
وون  بسهم است، و در اصلشح آن  انهحا  به مع ی سیم دنگری بر»اند: انم باره نوشهه همانی دراسهاد . ۱

شم و زناد، بدون تصرف و تغییر، نا با اندک تصرفی ، حرف به حرف و بیست شه گفهه نا نوشهة دنگری را عی اًا
 :۱۳8۶ همانی، « به وود نسبت ده د ،ش دیشه از حدود تغییر تیلص شعری و نام شهاب و مؤلف تجاوز نم

 .288: ۱۳82 ،پوری( و نیز برای بررسی بیشهر: ر.ک: هاشم۳58
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درسوت و راسوهیم در ششوور اوهصواص      یهوا ی به وزانه را به بودجة پژوه مل م وجوه وارنز
شوده در حلوو    شوه اصولشحی شو اوهه    بردیشار مرا به« ضبط»جای عبار  وارنز، و به دادیم

بلکوه   ،آثار تللبی، بزهکوار  نواقض حلوو  عموومی( نیسوت      ش  دةیهشیفری است. پس، فلط ته
م حکمی است و نبانود حکوم قوانون را صورفاً نواظر بور       ده دة انم آثار نیز مشمو  چ یسفارش

 عمل تهیه، عرضه نا واگذاری انم آثار دانست. نرپذاشیاص حلیلی نا حلوقی سفارش
ده و حکوم  شور در شیفر مرتکب جرم نیز قانونگذار میان شیص حلوقی و حلیلی فر  انجاد 

ده شرة ش  ملرر شیص طبیعی را جزای نلدی درجة سه و محرومیت از حلو  اجهماعی درج
تووا  000/000/۳۶0قووانون مجووازا  اسووشمی از  ۱۹اسووت شووه انووم جووزای نلوودی، برابوور مووادة 

رنا  است و آن محرومیت هم به اسه اد همیم ماده بی  از ش  مواه توا پو ج     000/000/550
ن، مودنران و  اسا  وواهود بوود. دربوارة اشویاص حلووقی، ملو م ترشیبوی از مجوازا  مرتکبو         

شرده شوه   ی یب یآن قانون پ 22تا  20جازا  وود شیص حلوقی را برابر مواد گردان دگان و م
و هم جزای نلدی حداقل دو برابر و حداشثر چهوار برابور    گیردیرا در برم هایتهم بروی مم وع

 .  شودیجزای نلدی اشیاص طبیعی، انحش  شیص حلوقی و مصادرة اموا  را شامل م
 رسود ینظر مده و بهکرده ده را مشیص نقی سفارشبا انم وصف، مل م حکم اشیاص حلو

است. اما، اگور شویص حلووقی     نرپذشه فرا را بر آن نهاده شه شیص حلوقی همواره سفارش
انم آثار به نفع اشیاص طبیعی باشد، عمل او اگر مشومو  مباشور  نیسوت، نوا      ةده دسفارش

واحوده آموده و شیفور آن    دهانوم موا   ۱مصدا  معاونت در انم جرم است شه حکم آن در تبصرة 
واحده رفهار شود شه دربارة ماده 2باند با او برابر تبصرة   کهنمباشر است نا ا یهاحداقل مجازا 

 آن وواهیم نوشت.
انوم مواده   2از م ظر حلو  عمومی است شه قانونگذار به طرن  ارتکاب انم جرم در تبصرة 

وضوو  انوم قوانون از طرنو  پانگواه      شوه ارتکواب جورم م   درصوورتی : »شورده اسوت  واحده توجه 
شوده نوا   الکهرونیکی و نا در قالب ب گاه  شامل موسسه، شرشت نا هر ع وان دنگور( اعوم از ثبوت   

نشده انجام شود و نا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحوو گوردد، مرتکوب نوا مرتکبوان بوه       
 «.  شوندمیانگیم حداقل و حداشثر مجازا  ملرر فو  محکوم می

کم انم تبصره شه با لحاظ آسیب گسهرده به حلوو  عموومی، مهضومم تشودند مجوازا       ح
چراشه مرتکب در انم  ،وسیلة پانگاه الکهرونیکی، قابلیت توجیه دارداز نظر ارتکاب جرم به ،است

شسب ش د و عمول او فور  دارد بوا فرضوی شوه نوک نفور        را مشهرنان بیشهری  تواندیم هانگاهپا
چ یم امکاناتی در تللب شرشت شرده و گهگاه از بهره و ذو  ادبوی، علموی نوا     و بدون نیت هابه

 .  ش دیه ری وود درآمدی به فراوور شسب م
شوده  سسه، شرشت نا هر ع وان دنگر( اعوم از ثبوت  ؤدر قالب ب گاه  شامل م»با انم وصف، عبار  

واحده شوه از نحووة مجوازا     دهما 2توجیه م اسبی ندارد و با حکم م درج در ب د « نا نشده انجام شود
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سسوه نوا شورشت،    ؤقابل جمع نیست؛ چراشه ب گاه اعم از م یسادگبه ،شیص حلوقی سیم گفهه بود
گفهه شود ب گاه  مؤسسوه    کهنمگر ا ،شیص حلوقی است و قاعدتاً باند به حکم آن ب د مجازا  شود

یص طبیعوی اسوت شوه در انوم     تهیه، عرضه نا واگذاری به نفع ش ةده دسفارش  جاننا شرشت( در ا
 واحده وواهد بود.ماده 2صور ، حکم بزه آن مهفاو  با حکم مذشور در ب د 

انم ماده باز به پاسداری از حلو  عموومی و صویانت از محویط دانشوگاهی، بوه       2در تبصرة 
بوه دروواسوت نکوی از    »اشواره شوده شوه موورد نیواز اسوت:        نیهوا امکان پلمو، چ ویم محول   

لوم، تحلیلا  و ف اوری و نا بهداشت درمان و آموزش پزشکی نوا سوانر مراجوع    های عوزارتیانه
تا از اداموة  « شودمربوطه و با دسهور مراجع قضانی حسب مورد مهر و موم  پلم،( نا مهوقف می

همچون پلم، محل شسب فاقد پروانه   جانارتکاب جرم جلوگیری شود. مهأسفانه، قانونگذار در ا
 2و  ۱( نا محل غیرمجاز تشییصی و درموانی  موواد   ۱۳82ص فی مصوب  قانون نظام 2۷ مادة 

مجموع تشوییص مصولحت     ۱۳۶۷قانون تعزنرا  حکومهی در امور بهداشهی و درمانی مصووب  
قانون مربوط به ملوررا  اموور پزشوکی و دارونوی و موواد وووردنی و آشوامیدنی         ۴نظام و مادة 

، «زار  بهداشت، درموان و آمووزش پزشوکی   و»ده شه در مورد اویر به کر( عمل ن۱۳۳۴مصوب 
واحوده، صورفاً بوه    . ملو م در انوم مواده   دادیمو  ساًأپزشکی و دارونی را ر ةمؤسس اجازة تعلیلی

های علوم، تحلیلا  و ف اوری و نا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوا سوانر مراجوع    وزارتیانه
 د و با دسهور آن مرجع قضانی، ش تا از مراجع قضانی چ یم دروواسهی است مربوط اجازه داده 

برای رفع انم اشکا  اگور ادعوا شوود شوه حکوم آن       ۱.آن محل را پلم، نا پانگاه را مهوقف ش  د
نیواهد بود و در انم محیط، ملاما  دانشگاه  یراهب پر ،تبصره دربارة محیط درون دانشگاه نیست

، شووند یتهیه نا عرضه نا واگذار مو  محلی را شه در آن آثار تللبی موضو  قانون حاضر، توان دیم
انوم مواده   ۴بب دند و مانع ههک بیشهر حرمت دانشگاه شوند. در تکمیل انم حکوم، در تبصورة   

علوم، تحلیلا  و ف اوری و بهداشت درمان و  یهابازرسان وزارتیانه»شه است ده شواحده ملرر 
 ۴/۱2/۱۳۹2شیفری مصووب  دادرسی  نیمآموزش پزشکی در اجرای انم قانون و ملاب  قانون آ

«. ع وان ضابط وواص محسووب شووند   توان د بههای الزم، ع داالقهضا میپس از فراگیری مهار 
توا   28،  موواد  شودیاحکام ضابط به سه دسهة ضابط عام، ضابط واص و ضابط نظامی تلسیم م

عوامول  قانون آنیم دادرسی شیفری(. افزان  جمعیت ششور، ص عهی شدن، انلوشب و سوانر    ۶۳
(. در 2۴2 :۱۳۹5د  آشووری،  شور بر ضابلان عام انجواد  دنگری را عشوه یهاضرور  انجاد گروه

انوم ضوابلان وواص    است پژوهشی موجب شده -ان جا نیز رشد نگاه حلو  عمومی به اثر علمی
. ش  ود یالزم عمول مو   یهوا شوند شه در حدود صشحیت وود و پس از دندن آموزش بی یی پ

                                                           
اجرانی قانون تعلیل مؤسسا  و واحدهای آموزشی و تحلیلاتی و فره گی شه بدون مجوز  ةناممنیآ» ۳ ةماد. ۱

توان د حسب مورد، ها میهر نک از وزارتیانه»نیز ملرر نموده:  ۱۳۷۳مصوب « شودیقانونی دانر شده و م
 «.ن دالحه طرح شکانت نماع وان شاشی علیه مؤسسا  و واحدهای غیرمجاز در مراجع صم فرداً نا مشهرشاً به
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هوا  اجرانی قانون تعلیل مؤسسا  .... به مأموران انم وزارتیانه ةناممنیآ 5ر مادة پی  از انم، د
 ۹تل ی ی است. در مادة  ة، به نظر مهکی بر همیم سابل جاناشاره شده بود و حکم قانونگذار در ا

ضمم گزارش به وزار   توان دیشه ماست اجرانی نیز به بازرسان وزارتیانه اشاره شده  ةناممنیآ
 سسه، مراتب را برای تعلیب به دادسهان شهرسهان اعشم ش  د.ؤم نا

ها و مراشز در انم تبصره به نظر ظهور در دانشگاه« سانر مراجع مربوطه»به هر روی، عبار  
همچون آن دو وزارتیانه صودور چ ویم دسوهوری را از     توان دیآموزش عالی دارد شه آنان نیز م

دندة جرم باش د. برای نمونه، ها نا مراشز مسهلیماً بزهدانشگاه که انمآنیمرجع قضانی بیواه د ب
شه در اطوراف   یابا اعشم جرم نا حهی پی  از آن، دربارة اعما  مجرمانه تواندیدانشگاه تهران م

، پلم، ب گاه نا توقف پانگاه الکهرونیکی را از مرجع قضانی دروواسوت  دهدیمحدودة آن روی م
 .ش داقدام  ورمذشنا با شمک ضابلان 

 

 . برخورد اداری با استفاده از اثر تقلبی2
  علموی، شارم ودان،   أواش   به اسهفاده از آثار مهللبانه توسوط اعضوای هیو    ةمل م به دو شیو

 دانشجونان و طشب را در صشحیت نهادهای اداری، انهظامی و انضباطی دانشگاه قرار داده است: 
االثر بودن یاز مادی و نا مع وی مهرتب با آن و ملغیسلب هرگونه امه»آن موجب   کهننک ا

 ؛ وداندیم« هرگونه مدرک تحصیلی، پانه، مرتبه علمی، رتبه و نا ع اونم مشابه علمی
تیلف انهظوامی  «   علمی، دانشجونان، شارش ان اداری و طشبأاعضای هی»برای   کهندوم ا

 نا انضباطی، حسب مورد، ملرر شرده است. 
جه مل م به ملولة سلب امهیاز و رسیدگی به تیلف، گونای نو  نگاهی است شه بوه  تردند توبی
 بی وی ی اسهفاده از اثر تللبی در محیط دانشگاه داشهه است؛ به بیان دنگور، ملو م بوا پو     تأثیرا 

سلب آثار مادی و مع وی و مهعاقباً پیگرد انهظوامی نوا انضوباطی، شوشو  دارد شسوانی را شوه بوا        
سروشار دارند، بیشوهر بوا برووورد انهظوامی نوا انضوباطی و سولب آثوار آن، موورد          پژوه  و دان  

بیواهد با توسعة سیاست بروورد شیفری، انشان را در دادگسهری بوه    کهنبازوواست قرار دهد تا ا
ترسویم  « اسوهفاده از تللوب  »و « ارتکاب تللوب »محاشمه بکشاند. انم رونکرد شه مرز بارنکی میان 

، ش ود یرا برای دانشگاهیان و دانشجونان و طشب با شمک حلو  اداری اعما  مو  ده و مورد دومشر
با ماهیت رفهار علمی و صعوبت تشییص آن در محیط علم همسوتر است. بر انم ب یاد، سلب آثوار  

هوا انجوام   پژوهشوی و آموزشوی نوا اداری در دانشوگاه     یهاو امهیازا  مادی و مع وی نیز در بی 
  علموی،  أهوای انهظوامی اعضوای هیو     أانهظامی و انضوباطی موضوو  بوه هیو    و بروورد  گیردیم

 .  شودیهای انضباطی دانشجونان ارجا  مهای رسیدگی به تیلفا  اداری نا شمیهه أهی
اصل صشحیت رسیدگی به اعما  موضو  انوم قوانون در   » توانیدر مجمو ، از انم قانون م

، دالنول موذشور  شوه بوه    شورد را برداشوت  « دانشگاهمراجع اداری، انهظامی و انضباطی در درون 



 111   دانشگاهی علمی یهاپژوهش از حمایت در عمومی حقوق یهاتیظرف

 

در مراجع دانشگاه، اصوالً ضرورتی به  انم اصل آن است شه برای رسیدگیمهم است. اثر  درست
رسویدگی ت اسوبی بوا     گونوه مناو  تلدم رسیدگی قضانی به جرم تللب، در مراجع قضانی نیست

روحانیوت را صوال     ةسرا نا دادگواه ونوژ  مل م، داد  کهندربارة طشب نیز ا ۱محیط دانشگاه ندارد.
نلدی هم بر آن هست. بوا انوم وصوف در    وواهیم دند شه گرچه ا ،استزمی ه دانسهه، در همیم 

 شوده  ی یب یآن پ ۳سسه در مادة ؤاجرانی انم قانون شارگروه وزارتی و شارگروه هر م ةناممنیآ
 ش دیتیلفا  پژوهشی رسیدگی م ارتکاب یهاآن، به گزارش ۱0شه مورد اویر برابر مادة  است

 .  دهدیو نظر مشورتی م
قوانون   ۷موادة   ۱8و  ۱۷به اهمیت رعانت اووش  پوژوه  و مالکیوت مع ووی در ب ودهای      

ها و مؤسسا  آمووزش عوالی و تحلیلوا  ششوور مصووب      دانشگاه علمی ملررا  انهظامی هیأ 
پووژوه  اصووو   گرچووه اوووش او اسووت نیووز تصوورن  شووده  ۱۳8۷بووا اصووشحا  سووا   ۱۳۶۴

( و بر هونت و اعهبار مالکیت فکری و اصو  ۱2-۱۴ :۱۳8۳دارد  ر.ک: قراملکی،  یاشدهش اوهه
نیست و پژوهشگر باند آنها را رعانت ش د، در قانون موضو  انم ملالوه، بورای انوم     یاآن ودشه

 رده است: های انهظامی نا انضباطی آمده و مل م بیشهر از حلو  عمومی بهره برفهار مجازا 
( قوانون ملوررا  انهظوامی    8  ة( مواد ۱۱( تا  ۷های ردنف    علمی به نکی از مجازا أهی»عضو 

و اصوشحا    22/۱2/۱۳۶۴ مصوب ششور تحلیلا  و عالی آموزشمؤسسا   وها دانشگاه علمی هیأ 
( 5-( توا  ب ۱-هوای ردنوف  ب  دانشجو به نکوی از مجوازا   »و  شودیمحکوم م« و الحاقا  بعدی آن

مووور   ۳58انضووباطی دانشووجونان جمهوووری اسووشمی انووران مصوووب جلسووه  ةناموو( آنوویم۷  ةموواد
و دربوارة   شوود یمحکووم مو  « آن بعودی  الحاقوا   و اصشحا  و فره گی انلشب شورای ۱۴/۶/۱۳۷۴
( قانون رسیدگی بوه تیلفوا  اداری   ۹  ةردنف  د( تا  ک( ماد یهاشارش ان اداری به نکی از مجازا »

 .  شودیحکم صادر م« و اصشحا  و الحاقا  بعدی آن ۷/۹/۱۳۷2مصوب 

                                                           
بر »بی یم: هیأ  عمومی دنوان عدالت اداری می ۱8/۳/۱۴00مور   ۴۹۱ای از همیم اصل را در رأی شمارة جلوه. ۱

 صور  در ،۱۳۹۶؍5؍۳۱ مصوب آثار علمی ةقانون پیشگیری و ملابله با تللب در تهی واحدهماده ۶ ةمب ای تبصر
 ضمم طشب، و اداری شارش ان دانشجونان، علمی، هیأ  اعضای توسط قانون مان موضو  مهللبانه آثار از اسهفاده

علمی،  مرتبة پانه، تحصیلی، مدرک هرگونه بودن االثرملغی و آن بر مهرتب مع وی نا و مادی امهیاز هرگونه سلب
  علمی، أیهای انهظامی اعضای ه أفا  نامبردگان حسب مورد توسط هیلرتبه و نا ع اونم مشابه علمی، به تی

روحانیت  ةهای انضباطی دانشجونان و نا دادسرا و دادگاه ونژفا  اداری، شمیههلهای رسیدگی به تی أهی
شوند. با توجه به حکم قانونی فو ، اطش  حکم های ملرر در انم تبصره محکوم میرسیدگی شده و به مجازا 

 تیصصی دشهری و ارشد شارش اسی شارش اسی، ،شاردانی تحصیلی هایدوره نامةآنیم ۳۷و  2۷ملرر در مواد 
 ابشغ ف اوری و تحلیلا  علوم، وزنر سوی از ۱۳۹۷؍۳؍۱ تارنخ در شه( دولهی 2 و ۱ سل  هایدانشگاه ونژة 

 قانون واحدهماده ۶ ةهای انضباطی موضو  تبصرف علمی دانشجو در شمیههلتی موضو  طرح عدم جهت از شده،
 مادة ۱ ب د به مسه د و است اوهیار حدود از وارج و قانون وشف علمی، آثار تهیة در تللب با ملابله و پیشگیری

 «.دشومی ابلا  ۱۳۹2 سا  مصوب اداری عدالت دنوان دادرسی آنیم و تشکیش  قانون 88 مادة و ۱2
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دولهی و عمومی غیردولهوی   یهاواحده اگر شارش ان دسهگاهانم ماده 8همچ یم برابر تبصرة 
واحده شوند، مجازا  انهظامی ملورر  برای اسهفاده از مزانای شغلی مرتکب جرم موضو  انم ماده

 یلفا  اداری نسبت به مرتکب اعما  شود. قانون رسیدگی به ت ۹ ةماد «د»در ب د 
قووانیم و ملوررا  دادسورا و    »طور شلی به به« طشب»واحده دربارة ماده ۶تبصرة  « »ب د 

 یهوا ن و از جمله اسهادان حووزه او معلوم نشده شه آنا شامل همة روحانی« روحانیت ةدادگاه ونژ
، به هر روی مل م ۱حوزوی چیست؟ حکم اسهادان و پژوهشگران شودی؟ و اگر نمشودیعلمیه م

 اصو  قانونگذاری نادرست است.  حیثده شه از شراز تشرن  نو  مجازا  آنان به شلی امه ا  
نوا عضوو    ش  ود یهوا تحصویل مو   معلوم هم نیست شه آنا ملصود طشبی است شه در دانشگاه

ا اویر است شه و آنا فلط در فر ش  دیها تحصیل م  علمی هسه د نا طشبی شه در حوزهأهی
باند به دادسرای مزبور معرفی شوند؟ در فرا نیست، انم سویم شوه بانود در مراجوع اداری و     

؛ چوه  دور از ذهوم نیسوت   ،انهظامی و انضباطی دانشگاه به موضو  تللب انشان رسویدگی شوود  
به طلبه بودن  به مع ای روحانیت( انشان مربوط نیست؛ طالوب علوم    ماًیمسهلانم اعما    کهنا

 بودن چ یم الزاماتی دارد.  
 آن، تبصورة  و علموی  قانون ملررا  انهظامی هیوأ   ۱۳  علمی برابر مادة أدربارة اعضای هی

 بوه  را مراتبالزاماً  انهظامی تیلفا  به رسیدگی هیأ  باش د، شیفری وصف دارای اعما  انم اگر
 مراجوع  بورای  یعمووم  ج بوة  حیوث  ازصورفاً   قضوانی  مراجع حکم. ش دیم اعشم قضانی مرجع

ف انهظامی انم قبیل اعما  ندارد و به همیم علوت وفو    وص بر اثری و است االتبا الزم انهظامی
از طرف مراجع قضانی همان مجازا  ملورره در انوم    شدهمییشه مجازا  تعدرصورتی»آن ماده 

صوور  حکوم مراجوع قضوانی موانع       منو قانون باشود مجوازا  تکورار نیواهود شود و در غیور ا      
طورشوه تلودم رسویدگی    هموان  رسود ینظر مو بر انم ب یاد به«. انهظامی نیواهد بود یهازا مجا

قضانی بر رسیدگی انهظامی وجود ندارد، در فرا ارجا  ج بة شیفری به مراجع قضانی نیز، قرار 
 م ع تعلیب نا حکم برائت مرجع قضانی، مانع اعما  مجازا  انهظامی نیواهد بود. 

عودو    موذشور از قاعودة   ینووع انم قانون بوه  ۷ ةتبصر ۴و  ۳ر ب دهای با انم وصف، مل م د
و « و رساله نا مدرک تحصیلی نامهناناعما  مجازا  انهظامی اوراج دانشجو نا ابلا  پا»ده و شر
در صور  »را « اعما  مجازا  انهظامی ت ز  رتبه نا پانه عضو هیأ  علمی، اوراج، لغو قرارداد»

میسر دانسهه شه بوه تلودم   « قانون در آثار علمی با توجه به میزان تیلفاحراز جرم موضو  انم 
 شه آثار ولیور گفت  توانیم؛ نیست روشمرسیدگی قضانی م جر شده است. مب ای انم عدو  

                                                           
 علمیه یهاشه در حوزه نیهاو رساله هانامهنانپا ةبر انم ابهام، پرس  انم است شه قلمرو انم قانون دربارافزون .۱

اصو  حلو  مالکیت فکری فرقی در محل تهیه و دفا  پارساها  ةپان تا شجاست؟ بر شودیتهیه و دفا  م
 هایندگاهشه روزگاری بروی اصو  حلو  مالکیت فکری در بروی د شودینیست، اما، انم ابهام آنگاه افزون م

   (.  ۱۹5-208 :۱۳88، یان؛ حکمت۴۱-۱۳۹5:۴8فلهی مورد تردند بوده است  علیمحمدی و اولیانی، 
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اجرانوی نیوز بوه لحواظ      ةنامو منوی آ ۱2. در مادة مهضمم رسیدگی قضانی بوده است انم رفهارها
یلی حاصل از تللب توجه ونژه شده و در نهانت امکان لغوو  حساسیت باال، به لغو اثر مدرک تحص

گفهوة  دنگوری اسوت بور اصول پوی       دیصادرش  ده را پذنرفهه است شه باز تأش ةسسؤاز سوی م
ووارج ششوور شوه     یهوا آمووهگان دانشوگاه صشحیت دانشگاه. همچ یم است حکم تللب دان 

وزار  به نکی از مؤسسوا  ارجوا    مدرششان ارزنابی شده است شه در انم صور  پروندة وی را 
 (.نامهمنیآ ۱۳ مادة  دهدیم
 

 تقلب در آثار علمیوقوع پیشگیری و بازدارندگی از 
اما در انم  ،مان د تعلی  مراقبهی دارد نیهاو بازدارندگی روش یریشگیحلو  شیفری هم برای پ

 هوای ی وه رد بوا زم احهرام بوه مالکیوت فکوری و برووو     است؛ پیمودهرا واحده مسیر دنگری ماده
 تللب شه هر دو ناشی از رشد نگاه حلو  عمومی است. ش  دةیمیف

 

 احترام شایسته به مالکیت فکری. 1

در  اموا  ،واحده با هدف پیشگیری از وقو  جورم نگاشوهه شوده   انم ماده ۹تا  ۷ یهااگرچه تبصره
مالکیوت فکوری از    ترونج فره گ احهرام بوه حلوو   » شده شه باند بر دیاز نک سو تأش ۷تبصرة 

 یهوا هوای درسوی و برگوزاری شارگواه    و اصشح سرفصول برناموه   ربطیطرن  گ جاندن دروس ذ
ها و مؤسسا  آموزشی و پژوهشی به اعما  نظار  دقیو  بور رعانوت    الزام دانشگاه»و « آموزشی

سووی   اقدام شود و از« های دانشجونیها و رسالهنامهحلو  مالکیت فکری در آثار علمی و پانان
ناموه و  اعما  مجازا  انهظامی اووراج دانشوجو نوا ابلوا  پانوان     »حکم به   جاندنگر، دوباره در ا

و « تیلوف  میوزان  بوه  توجوه  با رساله نا مدرک تحصیلی در صور  احراز جرم موضو  انم قانون
لغوو قورارداد در صوور     -اعما  مجازا  انهظامی ت ز  رتبه نا پانه عضو هیئت علموی، اووراج  »

، مورد توجه قرار گرفهه است. به بیوان  «ز تیلف تللب در آثار علمی با توجه به میزان تیلفاحرا
مفهوم پیشگیری در انم تبصره، اعم از پیشگیری و بازدارنودگی باشود شوه     رسدینظر مدنگر، به

 .  شودیبرای ت به دنگران نا در ح  وود بزهکار اعما  م
ده بودنود  قانودی و   شور  دیو پژوهشگران نیز تأش به هر روی، در پیشگیری، آنچ ان شه بروی

(، مل م درنافهه است شه بیشوی از تللوب رنشوه در ناآگواهی و ناآشو انی      ۱۴: ۱۳۹۷ران، همکا
مان د حلوو ،   نیهانونس دگان با مفاهیم ب یادنم مالکیت فکری دارد؛ دانشجونان حهی در رشهه

سرفصول مصووب   »لوط برابور   ندارنود و ف « حلوو  مالکیوت فکوری   »درسی الزاموی بوا موضوو     
وزار  علووم،   2۳/۹/۱۳۹۴موور    «نکصدودهمیم جلسة شورای تحو  و ارتلوای علووم انسوانی   

تحلیلا  و ف اوری در مللع شارش اسی حلو ، نک واحد اوهیاری حلو  مالکیت فکری دنوده  
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شده شه شافی نیست. در مللع شارش اسی ارشد حلو  وصوصی نیز در حا  حاضر صورفاً نوک   
از شوه آن هوم در بسویاری     اسوت  شوده  بی وی ی وهیاری دوواحودی بوا انوم ع ووان پو     درس ا

 ریو برگزاری رشهة حلو  مالکیت فکری هم با وجوود توأث   شودیحلو  تدرنس نم یهادانشکده
مثبت، تاش ون آنچ ان شه باند، فراگیر نشده و پیشگیری مللوب و موردنظر مل م از انم طرنو   

 نیست.  پذنرتحل  یسادگبه
قانون حاضر تا حدی دست به رفع نلیصه زده و گ جاندن درس مربوط به مالکیوت فکوری و   

ع ووان اقودامی پیشوگیرانه و    درسوی و برگوزاری شارگواه آموزشوی را بوه      ةاصشح سرفصل برنامو 
 جانبه در راسهای الزاما  حلو  عمومی پذنرفهه است. همه

 2در موادة  « اقوداما  پیشوگیرانه  سیاسوهگذاری و انجوام   »ابزارهای حلو  عموومی بوا هودف    
تودونم  »بوا موضوو    « شوارگروه وزارتوی اووش  در پوژوه     »گرفهه شوده و   یاجرانی پ ةناممنیآ

اسهانداردها و راه ماهای اوش  در پژوه ، نظار ، اعهباربیشی، انجاد هماه گی و وحود  رونوه   
آثار علمی از قبیل رساله،  ةهای تهیداوش  در پژوه  مؤسسا ، تدونم اسهاندار یهابیم شارگروه

، ملاله، طرح پژوهشی و مان د آن و رسیدگی به اعهراضوا  نسوبت بوه تصومیما      نامهنانشهاب، پا
 یهمچ ی برای رعانوت اسوهانداردها   است. ب یان نهاده شده« شارگروه اوش  در پژوه  مؤسسا 

  در پژوه  در سول  هور   شارگروه اوش» نامهنیمآ ۳اوشقی مصوب آن شارگروه وزارتی، در مادة 
 از گ جان  انم نوشهه بیرون است.شه بررسی آن است شده  ی یب یپ« سسهؤم
 

 در تقلب یکارمبارزه با پنهان .2
هوای علمیوه و   حووزه : »اسوت  چ ویم آورده  یشوار ماده واحده به دنبا  مبارزه با پ هان ۹تبصرة 

پژوهشوی ف واوری دولهوی و     ،آمووزش عوالی   یهوا هوا، مؤسسوه  ها، پژوهشوگاه همچ یم دانشگاه
های علوم، تحلیلا  و ف اوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشوکی  غیردولهی زنر نظر وزارتیانه

 آمووزش  هوای مؤسسوه  از جمله دانشگاه علمی شاربردی، دانشگاه آزاد اسشمی، جهاد دانشگاهی،
 فره گیوان  دانشوگاه  و اجرانوی  یهوا دسوهگاه  به وابسهه هایمؤسسه غیرانهفاعی، غیردولهی عالی

 دانشوجونان  هوای رسواله  و هوا ناموه پانوان  ،(هوا پروپووزا    پیشو هادها  پس انم از هسه د موظف
های اطشعاتی پژوهشگاه علوم و نهساما در هسه د ب دیطبله فاقد شه را وود تکمیلی تحصیش 

«. مان دجونی ش  دو فانل تمام مهم و نهیجه را ه دنیف اوری اطشعا  انران  انرانداک( ثبت و تأ
و  هوا ناموه نوان نامة ثبوت و اشواعة پیشو هادها، پا   آنیم»در  ینوعحکم انم تبصره پی  از انم به

وزنور   ۶/۹/۱۳۹5مصووب  « تحصیش  تکمیلی و صیانت از حلو  پدندآورندگان آنهوا  یهارساله
، ناموه منوی آبرابور انوم    ۱.علوم، تحلیلا  و ف اوری آمده بود شه ان ک ارزش قانونی نافهوه اسوت  

                                                           
شلی علم و  هاییاستپی  از آن نیز به ملولة ساماندهی اطشعا  و آمار آثار پژوهشی در اس ادی همچون س. ۱
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سامانة تحت وب ]است[ شه با درنافت مهم از شاربر و ملانسوة وودشوار آن بوا موهم     »همان دجو 
همان ود را بازنوابی و انودازة     یهوا ، نوشوهه «انرانوداک » هاینگاههای موجود در پا۱«پارسا»شامل 

 ناموه نویم آانم  ۱۷به هر روی، برابر مادة «. دهدیهمان دی و م بع اطشعا  همان د را نمان  م
را بر عهوده دارنود و موظوف     نامهمنیدرسهی اجرای انم آ تیها مسئول«سسهؤم»باالترنم ملام »

آموزشی، فره گی و ترونجی الزم را برای درسهی اوش  پوژوه  و رعانوت    هاییتهسه د، فعال
 ۱۳و برابور موادة    «و پیوسهه اجورا ش  ود   ی یب یپ یحلو  پدندآوران محهوای علمی و پژوهش

ن، انرانداک باند محرمانگی نهانج همان دجونی و حرنم وصوصی پدندآورندگان را حفظ ش ود و  آ
گزارش میزان و محل همان دی هر پارسا را ت ها به دانشجو و اسهادان راه ما و مشاور آن پارسوا  

 .  ش دیمو شسان دنگری ارائه ش د شه وزنر و رئیس هر مؤسسه تعییم 
گواهی ثبت و  ةارائ: »شرده استواحده شه ملرر ماده ۹تبصرة  الوصف، انم قسمت از حکممع

همان دجونی انوم مودارک بورای هرگونوه پرداووت موالی بوه         ةبارگذاری فانل تمام مهم و نهیج
آنها و همچ ویم دانشوجونان    یاسهادان راه ما، مشاور و داور و تیصیص امهیاز در ترفیع و ارتلا

سسه را با اجرای حکوم  ؤباالترنم ملام م تیظر مسئول، حکم جدندی است شه به ن«الزامی است
اجرانوی نیوز    ةناممنی. در آدهدیترفیع و ارتلا سرانت م هاییأ ، به دانشجو، اسهاد و ه۹تبصرة 

پی  از دفا  و گواهی ثبت نهانی پارسا بورای فراغوت تحصویلی     نابیبه ثبت پیش هاده، مشابهت
 (.۶پافشاری درسهی شده  مادة 

حلو  عمومی دارد شوه طور  تضومیم محهووا و اصوالت آثوار       پان  م رنشه در انم روش ه
بوه مودرک و    ،زنور، ورای حلوو  وصوصوی و فوردی     دالنول  پژوهشی را فراهم آورده است و به

 دانشگاه را از شارشرد وود تهی ش د:  گران  افراطی بدان شه نباند  نگردیم نامهنانپا
 رمانع دو  کهنا و ش دیمدارج علمی را تضمیم م همان دجونی اعهبار مدارک و  کهننیست ا

 فانوده یرنیهم سرمانة ملی مصروف در هر پژوه  و جلوگیری از پدندآوردن آثار تکوراری و بو  
راحهی و نظیر آن شه به« همان دجو» یهامگر با انجاد سامانه شود،ی. انم مهم حاصل نمشودیم
 یاطشعو یچراشه احهما  بو ؛ ها را از بیم ببردشگاهآثار تللبی در دانة عوامل اصلی توسع تواندیم

هوا را بوا فوراهم آوردن امکانوا      و رسواله  هوا نامهناناز وجود پا ش  دهیدگیاسهادان و اعضای رس
 ؛  ش دیجو و شسب اطش  برطرف موجست

 ؛ وش دیشده را با امکانا  درنافت فانل مه ی رفع مدسهرسی نداشهم اسهادان به آثار قبشً تهیه
نبود فرصت شافی برای محللان و اسهادان در تلبی  آثار را بوا فوراهم آوردن     کهنسرانجام ا

 .  ش دیامکان تلبی  در سامانة همان دجو جبران م

                                                                                                                                        
توسعه اشاره شده بود.  ۱۳8۹سالة پ جم توسعه مصوب پ ج ةقانون برنام ۱۶مادة  ۶و ب د  ۱۳۹۳ف اوری سا  

 .۱۳۹5سالة ششم توسعه مصوب پ ج ةقانون برنام ۶۴مادة  « »در حا  حاضر ر.ک: ب د 
 و رساله:  پا+رسا(. نامهناناست برساوهه از بی  نیسهیم دو واژة پا یاواژه نامهنیمپارسا هم در انم آ. ۱
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با انم وصف، ب ا نیست شه انم ف اوری جانگزنم انسان شود. به باور نگارنده، همان دجونی نا 
جانگزنم تشییص و ارزنابی، حسوب   گاهچیهارد و در تشییص اصالت اثر قلعی ند نابیمشابهت

حاصول همان ودجونی و مشوابهت    یهادادهشود. به بیان دنگر، ینممورد، اسهادان و شارش اسان 
موجب علوم نوا اطمی وان     تواندیمقانون مدنی است شه  ۱۳2۱موضو  مادة « امارا »جزو  نابی
چ یم  ۱۳۹5ه... نامة ثبت و اشاعآنیم ۱0ی در مادة نوعبهو دلیل بر امری باشد؛ حکمی شه  شد

، «همان دجو»تعییم اصالت محهوا در هر مدرک و داوری دربارة آن، بر پانة گزارش »آمده است: 
. انم اماره شه وصوصیا  امارا  قوانونی را دارد، آنگواه   «هاست«مؤسسه»بسهه به مورد بر عهدة 

 ۶، ۳نا اعضای شمیهة اوش  موضو  موواد   شه با آزمودگی و دان  اسهادان راه ما، مشاور و داور
 یاش  وده میوی شارش اسوی تع علموی و  ، ارزش ووورد یمنامة اجرانی انم قانون محک نیمآ ۱0و 
 نابد.  یم
 

 گیرینتیجه
عموومی   ش  دة آن، رابلة وصوصی نیست؛پژوهشی و اسهفاده-رابلة میان تولیدش  دة اثر علمی

. حلو  شودیهوندا ماست شه  یپژوهش یل  در امور علمشدن انم رابله، در فرا تللب نا تح
عمومی به حمانت از تحلیلا  دانشگاهی برواسهه و در واش   به تللوب و فسواد ناشوی از آن،    

شه ترشیبی است از ابزارهای حلو  شیفری، حلو  مالکیت فکوری و  است حلوقی را پدند آورده 
یر پژوهشی را نیز به رسمیت ش اوهه یهگسانم حلو ، اوش  تا حدی انضباطی.  -حلو  اداری

غانت انم حلو  جلوگیری از هدررفت سرمانة ملی و ناامیدی و پوچی اسوت شوه موجوب    است. 
شارگروه اووش  در   ةسسؤو در سل  وزار  و هر م شدهفکری  هاین هرواج صحت و اصالت آفر

 . گذارده استپژوه  را ب یان 
ثر علمی و پژوهشی  به مع ای هر آفرن ة علمی، ، تهیه، عرضه و واگذاری ااساسبر انم 

 ن کوه نظر از نحوة بیان، تجلی و انجاد( از سر شغل نوا حرفوه و بورای ا   ادبی نا ه ری صرف
ع وان اثر وود اسهفاده ش د، به وشف اصو  حلو  مالکیت فکوری، تللوب   گیرنده از آنها به

تشییصی، قووانیم و ملوررا    موضوعی و  حیثمحسوب است شه باند با آن مبارزه شود. از 
شه وود شوکل   ها و مراشز آموزش عالی برای ش اوت چ یم اثری مشک وواهد بوددانشگاه

قبل از تبلور « تهیه»ها است. همچ یم، شمو  تللب به صرف دانشگاهدنگری از وودآنی ی 
ه و ده ود بر شغل و حرفه تولید تللبی اثر، دوسونه بودن انم شار شه سفارش دیرسمی، تأش

، حفظ رابلة درست و اصیل انهساب اثر، شو اوت حیثیوت   گیردیبرم را در نرندهپذسفارش
عمومی و فراتر رفهم از سرقت ادبی و انهحا ، امکان ضبط وجووه حاصول از تللوب، امکوان     
پلم، محل تیلف، تشدند مجازا  ارتکاب تللب با امکانا  فضای مجازی و شیص حلوقی، 
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ار برووردهای اداری، انهظامی و انضباطی و سورانجام توسوعة   ضابط واص در ش  بی یی پ
ترونج فره گ مالکیت فکری و انجاد سامانة عمومی همان ودجو، همگوی مظواهر ابزارهوای     

هسه د شه برای مبارزه با تللب و فساد ناشی از آن در  ۱۳۹۶حلو  عمومی در قانون سا  
 وضع شده است. ،هاستدانشگاه

؛ ارجا  پرشمار به عرف، امکان تصور قصد شودیدا  بر قانون دنده مبا انم وصف، بروی انرا
و « ارائوة وودما  در جرنوان تهیوه    »و « تهیوه »مع وی در تولید اثر تللبی، دشواری تمانز میان 

پژوهشوی اثور، از انوم دسوت     -غفلت از نافهم معیاری برای س ج  عامل موثر در ارزنابی علمی
 فع آن رونه انجاد ش  د.  ها باند برای رهسه د شه دانشگاه

تفکیک بیم اسهفاده از اثور تللبوی از سووی     ،آنچه بی  از همه در انم قانون ارزشم د است
انود؛ در اولوی، اصووالً      علمی، دانشجو و طلبه و دنگران شه مرتکب عمل تللوب شوده  أعضو هی

ارهای شیفوری  دانشگاهی( است و در مورد دومی، راهک درون یواش   اداری، انهظامی و انضباط
اصل صشحیت رسیدگی به اعما  موضو  » توانیانم ب یاد، از انم قانون م توصیه شده است. بر

ر جانگاه د شه دشررا برداشت « انم قانون در مراجع اداری، انهظامی و انضباطی در درون دانشگاه
 وود بسیار ارزشم د است.
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