بسمٍ تعالی

داوشگاٌ علًم پزشكی ي خدمات بُداشتی درماوی َمدان
معايوت تحقیقات ي فىايری
گزیده آیین نامه نشر آثار علمی و پژوهشی دانشگاه
ًظش ثِ اّویت سػبیت اخالق ًطش دس اًتطبس همبالت ٍ سبیش ثشًٍذادّبی هٌتج اص طشح ّبی تحمیمبتی داًطگبُ ضبهل طشح ّبی
تحمیمبتی ّیئت ػلوی ،HSR ،پبیبى ًبهِ ّب ٍ تحمیمبت داًطجَیی؛ ایي آییي ًبهِ ثِ غَست خالغِ ثب ثْشُ گیشی اص آییي ًبهِ ّبی
اثالغی ٍصاست هتجَع ،هطبلت کویتِ ثیي الوللی اخالق ًطش( ٍ )COPEکویتِ ثیي الوللی سشدثیشاى ػلَم پضضکی تذٍیي ضذُ است.
مادٌ )1شرایط وًیسىدگی(:)Authorship
مادٌ  )1-1ضخػی ًَیسٌذُ(یب یکی اص ًَیسٌذگبى) همبلِ هحسَة هی ضَد کِ یکی اص  4هؼیبسهطبسکت لبثل تَجِ دس اسائِ ایذُ
اٍلیِ پژٍّطی یب طشاحی هطبلؼِ یب جوغ آٍسی دادُ ّب یب آًبلیض دادُ ّب ٍ یب تفسیش دادُ ّب سا داضتِ ثبضذ؛ ي
هبدُ  )2-1دس ًَضتي همبلِ ثِ غَست ًَضتي پیص ًَیس همبلِ ٍ یب هشٍس ًمبداًِ آى کِ هٌجش ثِ اغالح هحتَای ػلوی همبلِ گشدد،
ًمص داضتِ ثبضذ؛ ي
هبدُ  )3-1همبلِ ًْبیی ضذُ ( )Manuscriptسا هطبلؼِ ٍ تأییذ کشدُ ثبضذ؛ ي
هبدُ  :)4-1توبهی ًَیسٌذگبى ثبیذ هسئَلیت هحتَای همبلِ سا دس کلیِ ی صهیٌِ ّبی صیش ثپزیشًذ:
 .1غحت هطبلت هٌذسج دس همبلِ
 .2پبیجٌذی ثِ ساٌّوبّبی اخاللی ػوَهی ٍ اختػبغی کطَس دس حفبظت اص آصهَدًی اًسبًی یب حیَاًبت دس هطبلؼِ ی اًجبم ضذُ
تجػشُ :اضخبظ حمَلی ٍ تین ّبی پژٍّطی ًیض هطوَل هؼیبسّبی ایي هبدُ هی گشدًذ.
مادًٌ :)2بم توبهی اضخبغی کِ هؼیبسّبی ًَیسٌذگی همبلِ( هٌطجك ثب هبدُ  1ایي ساٌّوب) سا داسًذ ثبیذ ثِ ػٌَاى ًَیسٌذُ دس ثخص
ًَیسٌذگبى همبلِ آٍسدُ ضَد ،حتی اگش ّوکبسی ٍی ثب آى هشکض یب تین پژٍّطی ،ثِ ّش ػلتی لطغ ضذُ ثبضذ.

مادٌ  :)3تشتیت ًبم ّب دس ثخص ًَیسٌذگبى همبلِ ثش اسبس هیضاى هطبسکت ّش یک اص افشاد ٍ اص طشیك تَافك جوؼی آًبى هطخع
هی گشدد ،فشدی کِ ثیطتشیي سْن سا دس هطبلؼِ ٍ ًگبسش پیص ًَیس همبلِ داضتِ استًَ ،یسٌذُ اٍل خَاّذ ثَد.
مادٌ ً :)4بم کلیِ افشادی کِ سْن لبثل تَجْی دس اجشای هطبلؼِ یب ًگبسش همبلِ داضتِ اًذ ،اهب هؼیبسّبی دسج ًبم دس ثخص
ًَیسٌذگبى همبلِ سا ًذاسًذ ،دس ثخص سپبسگضاسی ثب رکش ًَع هطبسکت آٍسدُ ضَد.
مادٌ ًَ :)5یسٌذُ هسئَل یکی اص ًَیسٌذگبى پیص ًَیس همبلِ است کِ ثِ دلیل جبیگبُ ػلوی ٍ ًمص خَد دس هطبلؼِ
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اص سَی سبیش ًَیسٌذگبى هسئَلیت هکبتجبت ٍ پبسخگَیی ثِ اثْبهبت ٍ ایشادات هطشح ضذُ دس هَسد همبلِ سا ثش ػْذُ داسد.
ًَیسٌذُ هسئَل ٍظیفِ اًتمبل ًظشات ٍ هکبتجبت هْن ثِ سبیش ًَیسٌذگبى ٍ تٌظین سٍاثط ثیي ًَیسٌذگبى سا ثش ػْذُ داسد.
مادٌ  :)6دسج ٍاثستگی سبصهبًی هشکض تحمیمبتی یب ٍاحذ تبهیي کٌٌذُ هٌبثغ هبلی طشح تحمیمبتی دس ثشًٍذادّبی طشح ضشٍسی
است.
ب) مالكیت معىًی
مادٌ  :)7سػبیت هبلکیت هؼٌَی غبحجبى اثشی کِ همبلِ(یب سبیش ثشًٍذادّبی هطبثِ) اص آى استخشاج ضذُ ،الضاهی است .ثِ گًَِ ای
کِ دسج اسبهی یکبیک افشاد هطبسکت کٌٌذُ دس اٍلیي ثشًٍذاد ضشٍست داسد ٍ دس سبیش ثشًٍذادّب ثب ًظش هجشی اغلی ٍ ثش هجٌبی
هطبسکت افشاد تؼییي گشدد.
مادٌ  :)8دس هَاسدی کِ هطبسکت کٌٌذگبى دس طشح تحمیمبتی ثِ ّش دلیل هسئَلیت اًجبم فؼبلیت پیص ثیٌی ضذُ سا تمجل ًکشدُ
اًذ ،هجشی اغلی طشح هشثَطِ طی دسخَاست کتجی حیي اجشای طشح تب لجل اص تسلین گضاسش ًْبیی هشثَطِ هی تَاًذ هشاتت سا
جْت ثشسسی ٍ الذام همتضی صیش ًظش هؼبٍى تحمیمبت ٍ فٌبٍسی هجٌی ثش حزف اسبهی افشاد اػالم ًوبیذ.
ج) مشارکت َای ملی ي بیه المللی
مادٌ :)9د سج اسبهی هطبسکت کٌٌذگبى دس طشح ّبی تحمیمبتی داسای ٍاثستگی سبصهبًی خبسج اص داًطگبُ ٍ خبسج اص کطَس دس
غَست داضتي حذالل یکی اص ضشایط هٌذسج دس هبدُ  1هبًؼی ًذاسد.
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