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 باسمه تعالی 

 پژوهشکده سیاستگذاری شریف  هم نویسندگینامه آیین
 1400دی    –  دهمنسخه  

 مقدمه 

ها در کنار مجالت و مجامع علمی به سکم  وسسک ه خطسر راهنمای اخال  ها و دانشکاا طی دو دهه اخیر پژوهشکده 

در والع  ها و سکسررفهارها را به دهال  برسکاننه  وا چالش  انهنسیسکنهیی رفهههای همنامهو آیین  مالدی  فدری،  پژوهشکی

 جزئی از ددمرانی خسب پژوهش اس     مسارد مذکسرسیاسهی خسب برای 

ت و  در وسس ه مقاال  2کننه ، و یین ورویب اسامی نسیسنهیان و اینده وح  چه شرایطی افراد مشارک 1نسیسنهیی هم

و دهی مجالت ههف  ، نسع مسهنه  ظهسر هسهنه که بسهه به شاخه علمیهایی نسشسنه چالشنسیسنه  محسسب می  کهب

-رو اطالع از جزئیات نقش نسیسنهیان و سایر مشارک  نامه پیشانه  رویدرد کلی آیینهای مهفاووی دریاف  کرد پاسخ

های پیشنهادی اس  اما به دنبال  ، ورویب اسامی، و یین نسیسنه  مسئسل و روابط مالی فیمابین از طریق طرحکننهیان 

سازمانی    انهساببا این دال رعای  مسارد زیر برای ومامی آثار علمی با    دخال  دهاکثری در و یین یا کنهرل آنها نیس  

برای هم این مسارد  الزامی اس    نیز الزمنسیسنهیان  پژوهشده   از پژوهشده   بر  بیرون  نظارت  اما دسن  االجرا اس  

 نسیسنهیان داخلی اس  رعای  آن بر عهه  نسیسنه  مسئسل و هم

 احراز شرایط نویسنده بودن الف(  

نسیسکککنهیی اسککک ، و با بهر  ، که وقریباً مبنای عمه  خطسر راهنماهای همICMJE3این بخش، مبهنی بر اسکککهانهارد  

  کننهیان در مقاالت   مشکارک 4نسیسکنهیی نیچر و کمبری  وهوین شکه  اسک ع دیاری همچسن اصکسل همیرفهن از مناب

داشکهه باشکنه و چهار شکرر    5"مشکارک  فدری وال ی قلائم بالذات "شکسنه که در صکسروی نسیسکنه  محسکسب می  و کهب

 زیر وسامان در مسرد آنها برلرار باشه:

 ها؛پردازی پژوهش؛ یا در اکهساب، وحلی  و وفسیر داد وسجه در طرادی یا مفهسممشارک  لاب  .1

، یا بازبینی و مرور آن به صکسرت انهقادی و همرا  با مشکارک  فدری  قفصکسلی از کهاب   نسیس مقالهوهیه پیش .2

 وال ی؛

 ؛کهاب  /نسخه نهایی مقاله  واییه .3

مسئسل شناخهه شهن در برابر مشارک  مشخص خسد قآشنا بسدن با محهسا و وسانایی شناسایی مشارک  خسد    .4

 نسیسنهیان   و اطمینان یافهن از مشارک  فدری وال ی سایر هم

 
1 Coauthorship  

2 Contributors  

3 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 

4 University of Cambridge School of Clinical Medicine Code of Practice for Authorship (2014); Academy of Management Code of Ethics; COPE Publication Ethics; Responsible 

Research Publication: International Standards for Authors (2010); AJE (American Journal Experts) Ethics of Manuscript Authorship; AJE Best Practices for Authorship 

Attribution; QUT Ethics and Integrity; Nature Authorship: Who's on first? 

5 Substantive intellectual contribution  
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نسیسنهیی  چنانچه فردی شرر اول را برآورد  نمایه بایه فرص  برآورد  نمسدن سه شرر دیار نیز به وی داد  شسد  هم

و  بر انهفاع و اعهبار، مسکئسلی  و پاسکخاسیی را نیز با خسد به همرا  دارد  این مسکئسلی ، مشکهرج و جم ی اسک  که  عال

دار اسککک   در این راسکککها، رعای  خطسر راهنمای زیر وسسکککط نه فقط مربسر به مشکککارک  در یذشکککهه، بلده ادامه

 :اس کننهیان الزامی  نسیسنهیان و کلیه مشارک هم

رود که به میزان سایر نسیسنهیان مشارک  محهسایی داشهه  کننه  مالی یا مهیر اجرایی انهظار نمیمیناز شخص وا •

های خاللانه به فرآینه پژوهش ضروری اس  که ناظر بر ورودی  "بالذاتمشارک  فدری لائم  "باشه، اما دهاللی از 

مقاله/ کهاب،  الیی و ناارشکی نسکخه نهایی  اسک   لط اً این دهال  فراور از صکرف ویرایش امآثار علمی  و وسسک ه 

وساننه  اسکک   به عنسان مثال، مسارد زیر به ونهایی نمی  یا مهیری  اجرایی انهشککار کهب به مجالت  مقالهسککابمی   

 باعث ادراز نقش نسیسنهیی شسنه: 

o   وامین مالی؛ 

o  کننه ؛مشارک   6ارشهی 

o    وکهوین مقکالکه مکهیریک     یکافرآینکه پژوهش  ،  پروژ ، برنکامکهمکهیریک  اجرایی و نظکارت کلی بر ککار قمکهیریک /  

  ؛  کهاب

o  پشهیبانی اجرایی؛ 

o  ها و یا وسهیم منابع؛  در اخهیار لرار دادن داد ، یزارش پروژ 

o ؛7ویراسهاری و بازخسانی 

o 8همداری فنی  

 د:وسان به مسارد زیر اشار  نمسهایی از دهال  مشارک  محهسایی و فدری، میبه عنسان مثال •

o ها؛مشارک  ف ال و مسهمر در بحث 

o ؛در مقاالت مرور ادبیات مسضسع و ناارش فص  مربسطه 

o ناارش فصسلی از کهاب یا ناارش مقاله؛ 

o ها به همرا  اسهنهاج از آنها؛اجرا کردن مراد  وجربی وحقیق هماننه کارهای آماری یا مصادبه 

o   طرادی وحقیق و بازبینی آن وا اومام فرآینه؛ 

o وسجه بر ب ه علمی کار داشهه باشه؛حهسایی در طسل کار به طسری که اثرات وال ی و لاب ویرایش م 

o در صکسروی که    یا ناشکران کهب،  بر عهه  یرفهن کام  مردله اصکالدات قریسایز  پس از پاسکخ اولیه مجالت

 وسجه و فراور از ویرایش صرف باشنه علمی، لاب   ،اصالدات

 ترتیب نویسندگانب(  

مشککارک  فدری  "یردد  بنابراین و یین می  9"ها در عم میزان مشککارک  و والش"نسیسککنهیان بر اسککا   ورویب  •

م یار    "ها در عم میزان مشکارک  و والش"نسیسکنه  و  شکرر شکناسکایی شکهن به عنسان هم  "وال ی قلائم بالذات 
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فدری  -های محهسایینقش  برای مثال در صکککسرت بر عهه  یرفهن   قدو م یار مهمایز  اسککک   ورویب نسیسکککنهیان

کننه  مالی یا پژوهشککار دهاللی قو ادراز نقش نسیسککنهیی ، شککخص مسرد نظر قچه مهیر اجرایی باشککه یا وامین

وسانه به عنسان نسیسکنه  اول یا نسیسکنه  مسکئسل م رفی شکسد  به دیار سکخن،  ارشکه یا عوکس هیئ  علمی یا      نمی

وم و نسیسکنه  مسکئسل، بایسکهی نقشکی عمه  و اصکلی در فرآینه پژوهش و نسیسکنه  اول، و در درجه ب ه نسیسکنه  د

لسکمهی از این الزام به داشکهن نقش عمه  و اصکلی برای   ه نآن بر عهه  داشکهه باشک   انهشکاروا زمان    آثار علمیوسسک ه 

در  اما  اس ،ی  یا مهیری  اجرای  وبهی  به نقش وامین مالیلرار یرفهن در مراوب باالور در فهرس  نسیسنهیان لاب 

دهال  مشکارک   "و   رعای  شکسدبایسکهی  ها   مسازین اخال  علمی و انصکاف قمسازنه والش  این کاهش نقش علمی،

 نیز برآورد  یردد    "قلائم بالذات   فدری وال ی

چنهین نسیسکنه  مسکئسل به   ،وسان از چنهین نسیسکنه  اولدر مساردی که سکیاسک  مجله مربسطه اجاز  بههه می •

ها بهر  برد  همچنین در صکسروی که والش فدری  جه  مسازنه والش  ، یا ورویب الفبایی نسیسکنهیانصکسرت وسامان

و عملی دو یا چنه نسیسککنه  در ده و دهود یدهیار باشککه و مقاالت مه هدی با یدهیار همداری داشککهه باشککنه،  

ها و وسانه به مسازنه والشبه وناوب یدی از راهدارهایی اسکک  که میبا یدهیار  نسیسککنهیان  آن ورویب    جایازینی

 رعای  انصاف بیانجامه 

وفسکککیر برای وخصکککیص نقش  ای لاب با وسجه به ایندکه مرزهای لساعه فس  دلیقکا مشکککخص نیسککک  و ما با باز  •

از  نسیسکنه   مین هممساجهیم، رویدرد اوخاذی این اسک  که وس  را در ز  نسیسکنهیاننسیسکنهیی یا بخصکست ورویب 

لرار  ور از لحاظ مالی و مهیریهی  ور بینهازیم  بر این اسککا  ووس  در زمین نسیسککنهیان لسیلسیلحاظ غیرعلمی  

جایاا   دارای  نسیسنهیان  و آنها هسکهنه که بایه با انجام و ههات فدری و دجمی بیشکهر، شائبه ظلم به هم  ییردمی

رنه«؛ اول در پیشککاا  خسد و خهای خسد، و در وهله ب ه در لوککاوت افدار  ور را از بین ببو مالی ضکک ی   سککازمانی

شکسد این اسک  که به دلی   ای که به وی ظلم مینسیسکنه از سکسی دیار وظیفه هم  عمسمی و جام ه وخصکصکی 

انهیشکی سکدست ندنه و مراوب نادقی را اطالع دهه  البهه  مطامع بلنهمهت یا خسف از عسالب اعهراض، یا مصکلح 

نسیسکنهیان  که افراد دارای جایاا  سکازمانی، اجهماعی یا مالی لسیهر به هم این اسک مهارانه  ویدرد اخاللی و دینر

جکایاکا   از سکککر بخشکککنکهیی و فراور از دق،    آفرینی خسد،هکا و نقشبکهون ککاسکککهن از کمک    ککار امکا پروالش،وکاز 

انکه، و هر چکه بایرنکه در دقیقک   بههری بکه آنهکا بکههنکه قککه هر چکه بکههنکه در دقیقک  آن را یرفهکه  نسیسکککنکهیی

 انه  داد 

 نویسنده مسئول پ(  

اسک   همچنین وی مسکئسل پاسکخاسیی به   بر عهه  نسیسکنه  مسکئسل  یا ناشکرانومامی مداوبات با مجالت    ی مسکئسل

پیش بیایه قبه مهت زمان نامحهود      کهاب  /مقاله  انهشکارس از  سکساالت و ابهاماوی اسک  که ممدن اسک  در دین یا پ

کننهیان قاعم از اینده به عنسان نسیسکنه   نسیسکنه  مسکئسل بایسکهی از ابههای کار اروباطات شکفافی با کلیه مشکارک 

ی و شکناخهه شکسنه یا خیر  داشکهه باشکه  مشکخصکاً اینده انهظارات در خصکست نسیسکنه  بسدن یا نبسدن، ورویب اسکام

هایی که لرار اس  در طی فرآینه کار بر عهه  داشهه باشنه بایه از ابهها شفاف و مدهسب شسد  البهه امدان وفسیض نقش

وظای  مشککخصککی از نسیسککنه  مسککئسل به سککایر نسیسککنهیان در صککسرت مدهسب نمسدن آن در مسافقهنامه وحسیلی به 
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وجسد     قاز این به ب ه به اخهصکار م اون  پژوهش م اون  پژوهش پژوهشکده  سکیاسکهاذاری دانشکاا  صکن هی شکری

 دارد 

 10بخش تقدیر و تشکر ت(  

وسان آنها را نسیسککنه  محسککسب  کنه و نمیکننهیانی که نقش آنها چهار شککرر فس  را برآورد  نمیمشککارک  •

ص  نمسد، بایسکهی در بخش وقهیر و وشکدر نسکخه نهایی مقاله با ذکر دلیق نسع و میزان مشکارک  آنها مشکخ

صکسرت بایرد که این مسضکسع به وسکیله ارائه کننهیان  مشکارک یردنه  وقهیر و وشکدر بایه با اطالع و رضکای   

 یابه   وحقق می  پژوهش م اون به   "کننهیاننسیسنهیان و مشارک مسافقهنامه هم"

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

 کنندگان نویسندگان و مشارکتموافقتنامه همث(  

کننهیان  هر ی  از نسیسکنهیان و نیز مشکارک   قبه همرا  اخهصکات درصکه مشکارک    نسع و میزان دلیق مشکارک  •

م اون  به   "کننهیاننسیسنهیان و مشارک مسافقهنامه هم"طی    بایسهی  کننهیان مالیاز جمله وامین  غیرنسیسنه 

کننهیان غیرنسیسنه  برسه  دسب  مسافقهنامه بایه به اموای ومامی نسیسنهیان و مشارک  این   ارائه شسد پژوهش

نهکایی بکا اموکککای کلیکه    انهشکککاروغییرات در مشکککارکک  نسیسکککنکهیکان، این مسافقهنکامکه بکایسکککهی مدرراً وکا زمکان  

  آثار علمی شکسد  وسصکیه میوحسی  داد  شکسد    م اون  پژوهشکننهیان و نسیسکنهیان بروزرسکانی شکه  و به مشکارک 

ای را به کننه نیز جه  رفع اخهالفات ادهمالی، از همان ابههای کار چنین مسافقهنامهکه از پژوهانه اسکککهفاد  نمی

پذیرفهه شه     اثر علمیوحسی  دهنه  در هر صسرت، وحسی  نسخه نهایی مسافقهنامه برای هر یسنه   م اون  پژوهش

الزامی اسک   این مسافقهنامه ناظر بر  م اون  پژوهشبررسکی وسسکط     جه هشکارانپژوهشکده  قلب  از    انهسکاببا 

علمی    در آثارنسیسکنهیی  نسیسکنهیان و نقش پژوهشکده  در لبال رعای  اصکسل اخاللی همدار هممسکئسلی  ادامه

 اس    

شکایری و به رو، پیپایبنهی به اصکسل اخاللی و راهنمای پیش  ضکمن  ،سکازوکار د  اخهالف: رویدرد پژوهشکده  •

نسیسکنهیان و به داوری اسک   با این دال در صکسرت عهم رعای  مسارد فس ، هم  دهال  رسکانهن اخهالفات و نیازِ

اعالم نماینه وا وصکمیم مقهوکی   م اون  پژوهشکننهیان مه هه هسکهنه که مسارد نقض یا سکسررفهار را به مشکارک 

نسیسکنهیان طبق خطسر راهنما،  بروزرسکانی ورویب اسکامی هم وسانه شکام  لغس پژوهانه،  این وصکمیم میاوخاذ شکسد

و البهه محهود    منهشکر/ پذیرفهه شکه  اسک  باشکهدر آن   کهاب  /که مقاله  ناشکری  /یا درخساسک  لغس پذیرش به مجله

 شسد شسد و نهایی محسسب میبا مشسرت ذینف ان اوخاذ می م اون  پژوهشبه این مسارد نیس   وصمیم  

 تغییرات در نویسندگانج(  

بیکایکه، اروقکای وکهریجی نقش   • بر روی مقکاالت علمی پیش  از مسککککائلی ککه ممدن اسکککک  در دین ککار  یدی 

کننهیان از غیرنسیسنه  به نسیسنه  قو یا بال دس  اس  که مهومّن وغییر در جایاا  نسیسنهیان از پیش  مشارک 

های وی نبسد االن  ایر والش"ییری باشکه:  اهنمای وصکمیموسانه رباشکه  دو سکسال کلیهی روبرو میو یین شکه  می

 
10 Acknowledgement of non-author contributors and funders 
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این سساالت    "وسانس  آن را جبران کنه و چنین مشارکهی داشهه باشه؟مقاله به چه شد  بسد؟ آیا فرد دیاری می

 کننه  باشه وساننه در و یین ورویب نسیسنهیان هم کم  می

اموکای ومامی نسیسکنهیان مقاله و نیز نسیسکنه  دذف یا  نسیسکنهیان: بایه به صکسرت مدهسب  و با واییه و وغییر   •

های صسرت یرفهه وسسط  اضافه شه  همرا  باشه  چنین وغییراوی بایه دهماً در راسهای مسازنه هر چه بیشهر والش

در صککسرت نیاز به وغییرات در نسیسککنهیان قیا ورویب آنها  مطابق اصککسل این راهنما و   کننهیان باشککه مشککارک 

نسیسکنهیان به وسافق نرسکنه،  ها، چنانچه اخهالف نظری وجسد داشکهه باشکه و هم  انصکاف و مسازنه والشجه  رعای

 ارجاع دهنه    م اون  پژوهشییری به وساننه مسضسع را جه  د  اخهالف و وصمیممی

برای عنسان ابزاری وسانه به می  -مسرد اسکهفاد  اسک « نیز نامه علم و فناوریسکیاسک و  علمی  در مجلهکه    – ل زیرجهو

شککسرای ملی اخال  پژوهش   از الاسی مسرد اسککهفاد  لرار ییرد قبا الهبانسیسککنهیان آثار علمی  های هموهلیق نقش

     فنالنه

و نام   نام 

 خانوادگی 

 نقش

ده/ نویسن)

ذکر در  

 تشکر و

قدردانی/  

عدم ذکر  

 (امن

 نگارش متن

رش  نگا لشام)

ی/  لصمتن ا 

بازنگری کلی  

براساس نظر 

  /ران/ ترجمه داو

نگارش مرور  

یا  دبیاتا 

یشینه  پ

 (...نظری

 و ... متن ویرایش

ویرایش   شامل)

دهی  کامنت/متن

وی متن نهایی/ ر

  جزئی زنگریبا

 ظربراساس ن

پاسخ به  داوران/

ارسال مقاله    /نداورا 

 ( ....مجله به

  /طراحی

-مفهوم

 پردازی 

  ردآوری دادهگ

  مل انجامشا)

-مصاحبه، پیاده 

متن  سازی

م  انجامصاحبه، 

-قوم پیمایش، 

واع  نگاری، و ان

های وشر

  دآوری دادهگر

 ( دیگر

  /تحلیل

  تفسیر

ذکر  ) داده

روش 

تحلیل  

 ( ادهد

عضو  ) هاسایر نقش

تامین   ی/تیم تحقیقات

هش/  ومالی پژ

 /طراحی پروژه  

  /مدیریت پروژه

سبرداری و  عک

کی/  کارهای گرافی

کارهای آماری/  

بر رساله یا  نظارت

 (نامهپایان

 ء اامض

نویسنده  الف 1

 اول

نگارش مقاله  

 بجز روش 

داده؛   گردآوری - -

مصاحبه   انجام 

 ها

   

نویسنده  ب 2

 دوم

نگارش  

 روش

طراحی   ویرایش مقاله

مدل 

 مفهومی

جلسات تحلیلی 

 داده 

 تحلیل

 داده 

  کارهای آماری 

هماهنگی  همفکری   قدردانی ج 3

 ها  مصاحبه

   

4          

-          

-          

-          

 


