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The difference between a withdrawn article and a retracted article
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در جدول زير به مقايسه تفاوت استرداد يا سلب اعتبار ( )Retractionو پس گرفتن مقاله ) )Article withdrawalپرداخته ميشود ()1
Withdrawal

Retraction

تعريف

بازپسگيری انتشار يک مقاله پس از چاپ

داليل

خطای انسططاني :تحليل آماری نامطم ن ،خطا در جم آوری داده و يا دسططتهبندی آنها و اموری از
اين قبيل که در داوری مورد ترديد نبوده است .خطای انساني محسوب ميگردد.
تخلف علمي عمدی :عدم تطابق با قوانين تحقيق و تحريف دادهها شامل دستکاری در تصاوير
و سططرقت علمي ،ارسططال مقاله همزمان برای چندين مجله ،مغايرت در اهداف ،دادهسططازی و يا
دستکاری دادهها

زمططان در فرآينططد داوری و
چاپ

پس از چاپ با شماره

اقدام بعدی

يک مقاله  Retraction Noteتو سن متقا ضي ( نوي سنده يا سردبير) در مجله سابميت و سپس
پذيرفته شود

پس گرفتن مقاله توسططن نويسططنده مسطط ول و يا اديتور پيش از
تصميم نهايي توسن مجله
توسن نويسنده:
اعالم نقص در کدهای اخالق
اعالم تناقض در دادهها با ذکر دليل
اعالم نقص در روش کار و يا نتايج با ذکر دليل
توسن اديتور مجله:
کشف نقص در دادهها و يا روشکار
کشف فريبکاری
عدم رعايت قوانين نويسندگي از طرف نويسنده (گان)
احراز سرقت ادبي
احراز هرگونه قصور در نشر
در هر مرحله قبل از چاپ:
بررسي اوليه
داوری
اصالحات
نسخه انالين بدون شماره
نيازی نيست

1. https://www.elsevier.com/about/policies/article-withdrawal available 15 March 2020
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