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این منشور به منظور تخصیص عادالنۀ حق مالکیت و مسئولیت محتواي اثر مکتوب پژوهشی به افرادي که در خلق 
یت آن می اند تنظیم گردیده است و کلیه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز متعهد به رعا آن نقش داشته

  . باشند

   (Authorship)مالکیت معنوي اثر 
 به همراه هر دو معیار 1شود که حداقل یکی از سه معیار مندرج در بند  کسی مولف مقاله یا اثر محسوب می) الف

  . دارا باشدرا 3و 2مندرج در بندهاي 
  : سهم قابل توجهی در حداقل یکی از فعالیت هاي زیر داشته باشد) 1

   پژوهشی و طراحی مطالعه   ایدة-1-1
  آنالیز و تفسیر   -2-1
     انجام آزمایشات یا جمع آوري داده ها-3-1

  . در مقاالت مروري، جمع آوري منابع و مراجع جایگزین جمع آوري داده ها می شود :تبصره
 

حتواي علمی مقاله در نوشتن مقاله به صورت نوشتن پیش نویس مقاله و یا مرور نقادانه آن که منجر به اصالح م) 2
  . گردد نقش داشته باشد

  . نموده باشدتائید مقاله نهایی شده را مطالعه و ) 3

نام تمامی افرادي که معیارهاي مالکیت معنوي اثر را دارند باید به عنوان مولف در فهرست نویسندگان مقاله ) ب 
 . آورده شود

 معیارهاي مالکیت معنوي اثر را ندارند، نباید به عنوان افرادي که سهم موثري در مطالعه داشته اند اما تمام) ج 
  .   مولف افتخاري غیر اخالقی بوده و پذیرفته نیست. مولف معرفی شوند

  : تمام مولفان مسئولیت کلیه موارد زیر را به عهده دارند) د
  صحت مطالب چاپ شده و اقرار به خطاهاي صورت گرفته    ) 1
ه از آنها در طراحی مطالعه و نوشتار مقاله استفاده شده است از طریق ذکر  نمودن تقدیر از کلیه اثرهایی ک ) 2

  .  آن اثرها در بخش منابع مقاله 
  .   پایبندي به کدهاي اخالقی در حفاظت از آزمودنی انسانی یا حیوانات در مطالعه انجام شده ) 3
 (Conflict of interest)براي مجلـه مربوطـه   هنگام ارسال مقاله اقرار به تعارض منافع احتمالی خود در  ) 4

براي مثال مواردي که از شرکت خاصی براي پژوهش بر روي محصول معینی هزینـه اي دریافـت شـده باشـد و           
نتایج بیانگر برتري محصول مورد نظر در مقایسه با محصوالت مشابه باشد یا در مواردي که نتایج بدست آمـدده        

  .ه باشدبا منافع محقق همپوشانی داشت



 می باشددر پژوهش هاي بزرگ که توسط یک تیم تحقیقاتی انجام و نقش مولفان در ایجاد اثر بسیار تخصصی ) ه 
 در این موارد  .تواند محدود به قسمت تخصصی مربوط به خود وي گردد سهم و مسئولیت هر یک از مولفان می

ولی در مقاالت . خواهد داشت، تعیین خواهند کردپژوهشگر یا پژوهشگران اصلی، فردي که مسئولیت کل مقاله را 
نوي اثر را متعددي که از این پژوهش حاصل می شود هر کدام از نویسندگان بایستی شرایط ذکر شده مالکیت مع

  .بطور کامل دارا باشند تا بعنوان نویسنده قابل قبول باشد
 خواهد شده پس از ارائه مقاله غیر سریال و ن مقاله بصورت سریالیدر پژوهش هایی که منجر به تولید چند) و

 کتباًند می بایستی ش را داشته بايابتدایی چنانچه هر کدام از نویسندگان تمایل به تهیه و ارسال مقاالت  بعد
  .با موافقت کتبی ایشان اقدام نمایند رسانده و مجري اصلیموضوع را به اطالع 

 ماه نسبت به همکاري موثر 2کاري داشتند می بایست ظرف مدت در صورتیکه سایر همکاران تمایل به هم: تبصره 
  . اقدام نماینداثر در تامین بندهاي ذکر شده در مالکیت معنوي 

 
  ترتیب نام مولفان 

. خواهد شدو ثبت ترتیب نام مولفان درفهرست نویسندگان مقاله از طریق توافق جمعی کلیه مولفان مشخص ) الف
تواند چندین بار مورد   مقاله می پیش نویسها در مطالعه در طول مطالعه تا پایان تکمیلترتیب نام مولفان و سهم آن

  . جمعی مجدد قرار گیردکتبی بازنگري و تصویب 
 اختالف نظر و عدم توافق مولفان در مورد ترتیب نامشان در مقاله به درخواست هر یک از ایشان در شوراي )ب

 به عنوان فرد بی طرف، بر اساس میزان شوراعضاي شورا یا به انتخاب پژوهشی دانشکده  مطرح و یک نفر از ا
  . مشارکت مولفان در مطالعه و ایجاد اثر، ترتیب نام آنها را مشخص خواهد نمود

در صورتی که پژوهش منجر به اختراع و اکتشاف شود سهم هر کدام از همکاران با توافق مشخص خواهد : تبصره
  .عمل خواهد شد» ب« ق بند شد و در صورت اختالف مطاب

 اگر از داده هاي قبلی استفاده شود نام گزارش کننده اولیه ذکر و موافقت ایشان جلب Case report در مورد -د
  .شود

  
  (Acknowledgement)تقدیر و تشکر 

رادي که نقش کلیه افرادي که سهم محدودي در مطالعه داشته اند و یا تمام معیارهاي مولف اثر را ندارند و نیز اف
تقدیر «آنها محدود به بخش تکنیکال یا حمایت هاي مالی مطالعه می شود، در پایان مقاله در پاراگرافی تحت عنوان 

  . باید ذکر شودنام و نوع مشارکتشان » و تشکر

  تجدید نظر 
هاي بین المللی مالکیت معنوي اثر این منشور به صورت دوره اي و براساس تغییر سیاست هاي دانشگاه و سیاست 

 . سال یک بار مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت2 حداقل هر دانشگاه توسط شوراي پژوهشی , پژوهشی

در تهیه این اثر از منشور مالکیت معنوي اثر پژوهشی مرکز تحقیقات اخالق دانشگاه علوم پزشکی تهران استفاده 
  .ق قدردانی می گرددگردیده است که بدینوسیله از مرکز فو
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