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مقدمه

طی دو دهه اخیر پژوهشکده ها و دانشکاا ها در کنار مجالت و مجامع علمی به سکم ووسک ه خطور راهنماا اخال
پژوهشکی ،مالدی

فدرا و آییننامههاا همنویسکنهیی رفههانه وا چالشها و سکوررفهارها را به دهال برسکاننه در والع

سیاسهی خوب براا موارد مذکور جزئی از ددمرانی خوب پژوهش اس
چه شرایطی افراد مشارک کننه  2در ووس ه مقاالت و

همنویسنهیی ،1و یین ورویب اسامی نویسنهیان و اینده وح

کهب نویسنه محسوب میشونه چالشهایی نوظهور هسهنه که بسهه به شاخه علمی ،نوع مسهنه و دهی مجالت ههف
پاسخهاا مهفاووی دریاف کرد انه رویدرد کلی آییننامه پیشرو اطالع از جزئیات نقش نویسنهیان و سایر مشارک -
کننهیان ،ورویب اسامی ،و یین نویسنه مسئول و روابط مالی فیمابین از طریق طرحهاا پیشنهادا اس اما به دنبال
دخال دهاکثرا در و یین یا کنهرل آنها نیس
پژوهشده الزامی اس

با این دال رعای موارد زیر براا ومامی آثار علمی با انهساب سازمانی

این موارد براا همنویسنهیان بیرون از پژوهشده نیز الزماالجرا اس

اما دسن نظارت بر

رعای آن بر عهه نویسنه مسئول و همنویسنهیان داخلی اس
الف) احراز شرایط نویسنده بودن

این بخش ،مبهنی بر اسکککهانهارد  ،3ICMJEکه وقریباً مبناا عمه خطور راهنماهاا همنویسکککنهیی اسکک  ،و با بهر
یرفهن از منابع دیارا همچون اصکول همنویسکنهیی نیچر و کمبری وهوین شکه اسک
و کهب در صکوروی نویسکنه محسکوب میشکونه که "مشکارک
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مشکارک کننهیان در مقاالت

فدرا وال ی قلائم بالذات " 5داشکهه باشکنه و چهار شکرر

زیر ووامان در مورد آنها برلرار باشه:
 .1مشارک

لاب ووجه در طرادی یا مفهومپردازا پژوهش؛ یا در اکهساب ،وحلی و وفسیر داد ها؛

 .2وهیه پیشنویس مقاله قفصکولی از کهاب  ،یا بازبینی و مرور آن به صکورت انهقادا و همرا با مشکارک

فدرا

وال ی؛
 .3واییه نسخه نهایی مقاله /کهاب؛
 .4مسئول شناخهه شهن در برابر مشارک مشخص خود قآشنا بودن با محهوا و ووانایی شناسایی مشارک خود
و اطمینان یافهن از مشارک

فدرا وال ی سایر همنویسنهیان

1 Coauthorship
2 Contributors
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چنانچه فردا شرر اول را برآورد نمایه بایه فرص برآورد نمودن سه شرر دیار نیز به وا داد شود همنویسنهیی
عالو بر انهفاع و اعهبار ،مسکئولی و پاسکخاویی را نیز با خود به همرا دارد این مسکئولی  ،مشکهرج و جم ی اسک که
نه فقط مربور به مشکککارک در یذشکککهه ،بلده ادامهدار اسک ک

در این راسکککها ،رعای خطور راهنماا زیر ووسکککط

همنویسنهیان و کلیه مشارک کننهیان الزامی اس :
•

از شخص وامینکننه مالی یا مهیر اجرایی انهظار نمیرود که به میزان سایر نویسنهیان مشارک محهوایی داشهه
باشه ،اما دهاللی از "مشارک
و ووسک ه آثار علمی اسک

فدرا لائم بالذات" ضرورا اس که ناظر بر وروداهاا خاللانه به فرآینه پژوهش
لط اً این دهال فراور از صکرف ویرایش امالیی و ناارشکی نسکخه نهایی مقاله /کهاب،

سککابمی مقاله به مجالت یا مهیری اجرایی انهشککار کهب اسکک

به عنوان مثال ،موارد زیر به ونهایی نمیوواننه

باعث ادراز نقش نویسنهیی شونه:
 oوامین مالی؛
 oارشهی  6مشارک کننه ؛
 oمکهیریک

اجرایی و نظکارت کلی بر ککار قمکهیریک پرون  ،برنکامکه ،فرآینکه پژوهش یکا مکهیریک وکهوین مقکالکه/

کهاب ؛
 oپشهیبانی اجرایی؛
 oدر اخهیار لرار دادن داد  ،یزارش پرون ها و یا وسهیم منابع؛
 oویراسهارا و بازخوانی7؛
 oهمدارا
•

فنی8

به عنوان مثالهایی از دهال مشارک محهوایی و فدرا ،میووان به موارد زیر اشار نمود:
 oمشارک

ف ال و مسهمر در بحثها؛

 oمرور ادبیات موضوع و ناارش فص مربوطه در مقاالت؛
 oناارش فصولی از کهاب یا ناارش مقاله؛
 oاجرا کردن مراد وجربی وحقیق هماننه کارهاا آمارا یا مصادبهها به همرا اسهنهاج از آنها؛
 oطرادی وحقیق و بازبینی آن وا اومام فرآینه؛
 oویرایش محهوایی در طول کار به طورا که اثرات وال ی و لاب ووجه بر ب ه علمی کار داشهه باشه؛
 oبر عهه یرفهن کام مردله اصکالدات قریوایز پس از پاسکخ اولیه مجالت یا ناشکران کهب ،در صکوروی که
اصالدات ،علمی ،لاب ووجه و فراور از ویرایش صرف باشنه
ب) ترتیب نویسندگان
•

ورویب نویسککنهیان بر اسککا

"میزان مشککارک و والشها در عم " 9و یین مییردد بنابراین "مشککارک

فدرا

وال ی قلائم بالذات " شکرر شکناسکایی شکهن به عنوان همنویسکنه و "میزان مشکارک و والشها در عم " م یار
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9 Practical contribution
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ورویب نویسکککنهیان اسک ک قدو م یار مهمایز براا مثال در صکککورت بر عهه یرفهن نقشهاا محهوایی-فدرا
دهاللی قو ادراز نقش نویسککنهیی  ،شککخص مورد نظر قچه مهیر اجرایی باشککه یا وامینکننه مالی یا پژوهشککار
ارشکه یا عوکو هیئ علمی یا

نمیووانه به عنوان نویسکنه اول یا نویسکنه مسکئول م رفی شکود به دیار سکخن،

نویسکنه اول ،و در درجه ب ه نویسکنه دوم و نویسکنه مسکئول ،بایسکهی نقشکی عمه و اصکلی در فرآینه پژوهش و
ووسک ه آثار علمی وا زمان انهشکار آن بر عهه داشکهه باشکنه لسکمهی از این الزام به داشکهن نقش عمه و اصکلی براا
لرار یرفهن در مراوب باالور در فهرس نویسنهیان لاب وبهی به نقش وامین مالی یا مهیری اجرایی اس  ،اما در
این کاهش نقش علمی ،موازین اخال علمی و انصکاف قموازنه والشها بایسکهی رعای شکود و "دهال مشکارک
فدرا وال ی قلائم بالذات " نیز برآورد یردد
• در مواردا که سکیاسک مجله مربوطه اجاز بههه میووان از چنهین نویسکنه اول ،چنهین نویسکنه مسکئول به
صکورت ووامان ،یا ورویب الفبایی نویسکنهیان جه موازنه والشها بهر برد همچنین در صکوروی که والش فدرا
و عملی دو یا چنه نویسککنه در ده و دهود یدهیار باشککه و مقاالت مه هدا با یدهیار همدارا داشککهه باشککنه،
جایازینی ورویب آن نویسککنهیان با یدهیار به وناوب یدی از راهدارهایی اسکک که میووانه به موازنه والشها و
رعای انصاف بیانجامه
•

با ووجه به ایندکه مرزهاا لواعه فو دلیقکا مشکککخص نیسککک و ما با باز اا لاب وفسکککیر براا وخصکککیص نقش
نویسکنهیی یا بخصکوت ورویب نویسکنهیان مواجهیم ،رویدرد اوخاذا این اسک که وو را در زمین همنویسکنه از
لحاظ غیرعلمی لواور بینهازیم بر این اسککا

ووو در زمین نویسککنهیان لواور از لحاظ مالی و مهیریهی لرار

میییرد و آنها هسکهنه که بایه با انجام و ههات فدرا و دجمی بیشکهر ،شائبه ظلم به همنویسنهیان داراا جایاا
سککازمانی و مالی ض ک ی ور را از بین ببرنه»؛ اول در پیشککاا خود و خهاا خود ،و در وهله ب ه در لوککاوت افدار
عمومی و جام ه وخصکصکی از سکوا دیار وظیفه همنویسکنه اا که به وا ظلم میشکود این اسک که به دلی
مطامع بلنهمهت یا خوف از عوالب اعهراض ،یا مصکلح انهیشکی سکدوت ندنه و مراوب نادقی را اطالع دهه البهه
رویدرد اخاللی و دینمهارانه این اسک که افراد داراا جایاا سکازمانی ،اجهماعی یا مالی لویهر به همنویسکنهیان
وکاز ککار امکا پروالش ،بکهون ککاسکککهن از کمک هکا و نقشآفرینی خود ،از سکککر بخشکککنکهیی و فراور از دق ،جکایاکا
نویسکککنکهیی بههرا بکه آنهکا بکههنکه قککه هر چکه بکههنکه در دقیقک

آن را یرفهکهانکه ،و هر چکه بایرنکه در دقیقک

داد انه
پ) نویسنده مسئول

مسکئولی

ومامی مداوبات با مجالت یا ناشکران بر عهه نویسکنه مسکئول اسک

همچنین وا مسکئول پاسکخاویی به

سکواالت و ابهاماوی اسک که ممدن اسک در دین یا پس از انهشکار مقاله /کهاب پیش بیایه قبه مهت زمان نامحهود
نویسکنه مسکئول بایسکهی از ابههاا کار اروباطات شکفافی با کلیه مشکارک کننهیان قاعم از اینده به عنوان نویسکنه
شکناخهه شکونه یا خیر داشکهه باشکه مشکخصکاً اینده انهظارات در خصکوت نویسکنه بودن یا نبودن ،ورویب اسکامی و
نقشهایی که لرار اس در طی فرآینه کار بر عهه داشهه باشنه بایه از ابهها شفاف و مدهوب شود البهه امدان وفویض
وظای مشککخصککی از نویسککنه مسککئول به سککایر نویسککنهیان در صککورت مدهوب نمودن آن در موافقهنامه وحویلی به
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م اون پژوهش پژوهشکده سکیاسکهاذارا دانشکاا صکن هی شکری قاز این به ب ه به اخهصکار م اون پژوهش وجود
دارد
ت) بخش تقدیر و
•

تشکر 10

مشککارک کننهیانی که نقش آنها چهار شککرر فو را برآورد نمیکنه و نمیووان آنها را نویسککنه محسککوب
نمود ،بایسکهی در بخش وقهیر و وشکدر نسکخه نهایی مقاله با ذکر دلیق نوع و میزان مشکارک

آنها مشکخص

یردنه وقهیر و وشکدر بایه با اطالع و رضکای مشکارک کننهیان صکورت بایرد که این موضکوع به وسکیله ارائه
"موافقهنامه همنویسنهیان و مشارک کننهیان" به م اون پژوهش وحقق مییابه
•

هر یونه وامین مالی از جمله دریاف پژوهانه ،بایسهی در این بخش وصریح یردد

ث) موافقتنامه همنویسندگان و مشارکتکنندگان
•

نوع و میزان دلیق مشکارک

قبه همرا اخهصکات درصکه مشکارک

هر ی

از نویسکنهیان و نیز مشکارک کننهیان

غیرنویسنه از جمله وامینکننهیان مالی بایسهی طی "موافقهنامه همنویسنهیان و مشارک کننهیان" به م اون
پژوهش ارائه شود این موافقهنامه بایه به امواا ومامی نویسنهیان و مشارک کننهیان غیرنویسنه برسه دسب
وغییرات در مشکککارکک نویسکککنکهیکان ،این موافقهنکامکه بکایسکککهی مدرراً وکا زمکان انهشکککار نهکایی بکا اموکککاا کلیکه
مشکارک کننهیان و نویسکنهیان بروزرسکانی شکه و به م اون پژوهش وحوی داد شکود ووصکیه میشکود آثار علمی
که از پژوهانه اسکککهفاد نمیکننه نیز جه رفع اخهالفات ادهمالی ،از همان ابههاا کار چنین موافقهنامهاا را به
م اون پژوهش وحوی دهنه در هر صورت ،وحوی نسخه نهایی موافقهنامه براا هر یونه اثر علمی پذیرفهه شه
با انهسکاب پژوهشکده قلب از انهشکار جه بررسکی ووسکط م اون پژوهش الزامی اسک

این موافقهنامه ناظر بر

مسکئولی ادامهدار همنویسکنهیان و نقش پژوهشکده در لبال رعای اصکول اخاللی همنویسکنهیی در آثار علمی
اس
•

سکازوکار د اخهالف :رویدرد پژوهشکده  ،ضکمن پایبنها به اصکول اخاللی و راهنماا پیشرو ،پیشکایرا و به
دهال رسکانهن اخهالفات و نیازِ به داورا اسک

با این دال در صکورت عهم رعای موارد فو  ،همنویسکنهیان و

مشکارک کننهیان مه هه هسکهنه که موارد نقض یا سکوررفهار را به م اون پژوهش اعالم نماینه وا وصکمیم مقهوکی
اوخاذ شکود این وصکمیم میووانه شکام لغو پژوهانه ،بروزرسکانی ورویب اسکامی همنویسکنهیان طبق خطور راهنما،
یا درخواسک لغو پذیرش به مجله /ناشکرا که مقاله /کهاب در آن منهشکر /پذیرفهه شکه اسک باشکه و البهه محهود
به این موارد نیس

وصمیم م اون پژوهش با مشورت ذینف ان اوخاذ میشود و نهایی محسوب میشود

ج) تغییرات در نویسندگان
•

یدی از مسککککائلی ککه ممدن اسککک

در دین ککار بر روا مقکاالت علمی پیش بیکایکه ،اروقکاا وکهریجی نقش

مشارک کننهیان از غیرنویسنه به نویسنه قو یا بال دس اس که مهومّن وغییر در جایاا نویسنهیان از پیش
و یین شکه میباشکه دو سکوال کلیها روبرو میووانه راهنماا وصکمیمییرا باشکه" :ایر والشهاا وا نبود االن

10 Acknowledgement of non-author contributors and funders
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مقاله به چه شد بود؟ آیا فرد دیارا میووانس آن را جبران کنه و چنین مشارکهی داشهه باشه؟" این سواالت
میوواننه در و یین ورویب نویسنهیان هم کم کننه باشه
•

وغییر نویسکنهیان :بایه به صکورت مدهوب و با واییه و اموکاا ومامی نویسکنهیان مقاله و نیز نویسکنه دذف یا
اضافه شه همرا باشه چنین وغییراوی بایه دهماً در راسهاا موازنه هر چه بیشهر والشهاا صورت یرفهه ووسط
مشککارک کننهیان باشککه در صککورت نیاز به وغییرات در نویسککنهیان قیا ورویب آنها مطابق اصککول این راهنما و
جه رعای انصکاف و موازنه والشها ،چنانچه اخهالف نظرا وجود داشکهه باشکه و همنویسکنهیان به ووافق نرسکنه،
میوواننه موضوع را جه د اخهالف و وصمیمییرا به م اون پژوهش ارجاع دهنه
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