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  019 :كد مقاله مروري ه مقال
  :  قادر خواهند بود محترمبعد از مطالعه اين مقاله خوانندگان

  تا به شرايط نويسندگي آگاه شوند 
   درك كنندمناقشات نويسندگي را 
   چگونگي حل مشكالت نويسندگي آگاه گردندهب و 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نويسندگي در مجالت علوم پزشكي
  

     يدهكچ        
  

گـردد آن اسـت كـه     ترين سؤاالتي كه به هنگام نگارش و چاپ يك مقاله مطـرح مـي          يكي از مهم  
گردد كه با اسـتناد   له، سعي مينويسنده يا نويسندگان  اين مقاله چه كساني هستند؟ در اين مقا     

  .ال فوق پاسخ مناسب ارائه گرددؤبه معتبرترين مدارك، به س
 سپس به مناقشه نويـسندگي و       گردد، يدر متن مقاله، ابتدا تعريفي از شرايط نويسندگي ارائه م         

در انتها، موضوعات مهمي نظير تعداد و ترتيب نـام          .  از آن اشاره خواهد شد     يريشگي پ يها  راه
  .رديگ يسندگان يك مقاله مورد بحث قرار منوي
 يسندگيـ  مقابلـه بـا مناقـشه نو       يهـا    راه نيتر ي از اساس  يكي يسندگي نو ي فرهنگ اخالق  قيتشو
كارهـا     مقالـه، راه   كي سندگاني نو ي در اسام  يداد هرگونه اختالف    به عالوه، در صورت رخ    . است

  . آمده باشندشي حل اختالف پي راهگشاتوانند ي وجود دارند كه مي جامعيها و دستورالعمل
   مناقشه نويسندگي،يسندگي نو،يمقاله، مجالت پزشك :گان كليدي واژ

  
  3/5/89 :تاريخ پذيرش مقاله             16/5/89 : تاريخ اصالح نهايي          20/3/89 :تاريخ دريافت مقاله                  
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 1390تابستان،2؛ شماره29دوره/مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران

سالمت، جامعه علمي   هاي علمي در عرصه       با رشد روزافزون پژوهش   
باشد كـه بـه       شاهد رشد روزافزون نگارش، چاپ و انتشار مقاالتي مي        

 2006تنهـا تـا سـال       . پردازنـد   ها مـي    بيان دستاوردهاي اين پژوهش   
ـ   ني تخم يالديم  از پنجـاه  شي زده شده است كه در سرتاسر جهـان ب
در واقـع، نگـارش مقالـه       . ]1[ باشـد    ده مقاله علمي منتشر شـ     ونيليم

 كـه بـا هـدف       ]2[باشـد      گام در انجام يك مطالعه علمي مـي        آخرين
ــر    ــذاري بـ ــشگران و تأثيرگـ ــاير پژوهـ ــا سـ ــاط بـ ــراري ارتبـ برقـ

پـذيرد    هاي بهداشتي، درماني و يا توانبخشي صورت مي         گيري تصميم
]3[ .  

ها فعاليت پژوهشي محقـق       ها و يا سال      مقاله، ماحصل تالش ماه    يك
هـا را در      نج خـستگي ناپـذير آن     يا تيم تحقيقاتي بوده و حاصل دستر      

تـرين    بـا ايـن وجـود، يكـي از مهـم          . كند  تاريخ علم ثبت و ضبط مي     
سؤاالتي كه به هنگـام نگـارش، چـاپ و انتـشار يـك مقالـه مطـرح                  

 نويسندگان  اين مقالـه چـه كـساني          ياگردد آن است كه نويسنده        مي
اين نكته از آن جهت حـائز اهميـت فراوانـي اسـت كـه               . ]4[هستند  

يك مقاله نه تنها افتخار علمي مهمي را نـصيب خـود            ) گان(يسندهنو
 زيـ ها و اظهارنظرهـاي خـود در مقالـه ن           نمايند، بلكه مسؤول يافته     مي
 سـالمت آحـاد   انـد تو ها و اظهارنظرهايي كـه مـي        يافته. ]5[باشند    مي

  . ]3[جامعه را در اقصي نقاط دنيا تحت تأثير خود قرار دهد 
ارش مقاله همراه با موضوع نگارندگان مقالـه         همين رو، موضوع نگ    از

هـاي مـرتبط بـا سـالمت           بسيار مهم در حوزه پـژوهش      يها  از بحث 
به ويژه اين كه جهان، امروزه شاهد مـوارد غيـر اخالقـي در     . باشد  مي

اين مـوارد غيـر اخالقـي كـه         . باشد  امر نويسندگي مقاالت علمي مي    
نده از اسـامي    عمدتاً به دو صورت حـذف بـه نـاحق نـام يـك نويـس               

نويسندگان يك مقاله و يا اضافه كردن بـه نـاحق نـام يـك نفـر بـه                   
گـردد،    عنوان نويسنده يك مقاله از گوشه و كنار جهان گـزارش مـي            

اي از موارد جاي خـود        سبب شده است كه موضوع نويسندگي در پاره       
  . ]5و4[را با موضوع مناقشه نويسندگي تعويض نمايد 

هاي مختلفي كـه      هاي بسيار مهم ارگان     ش همين رو، بخشي از تال     از
در بررسي، چاپ و نشر علوم به ويژه علوم سالمت نقش مهمي دارند             

  (WAME) المللـــي ســـردبيران پزشـــكي نظيـــر انجمـــن بـــين
World Association of Medical Editors كميتــه ،

 Committee on Publication Ethicsاخـالق در انتـشار   
(COPE) مللــي ســردبيران مجــالت پزشــكيو يــا كميتــه بــين ال  

International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE)     اقشه نويـسندگي   به موضوع نويسندگي و من

  .]6-8[اختصاص يافته است 
 توجه به رشد مجدد و روزافـزون پـژوهش هـاي علمـي در كـشور                 با

  كه روزي مهد علوم مختلف و از جمله علـوم سـالمت            ]9-13[ايران  

بوده است و قبل از آن كـه موضـوع نويـسندگي در مجـالت علمـي                 
كشور تبديل به موضوع مناقشه نويسندگي گردد، ضروري اسـت كـه            

 سـردبيران مجـالت     يـژه ت تحريريه و بـه و     أ هي يپژوهشگران، اعضا 
 از چنين مسائل مهمي به خوبي آگاه بوده و          ]14[علوم سالمت كشور    

ي و يا رفع هرگونه شك و شـبهه         كارهاي مناسبي را براي پيشگير      راه
  . در مسأله نويسندگي يك مقاله، مورد نظر قرار دهند

در .  حاضر، در واقع با همين هدف به رشته تحرير درآمده اسـت            مقاله
اين مقاله، سعي مي گردد كه با استناد بـه معتبرتـرين مـدارك، ابتـدا                

 كه  سپس به اختالفات مهمي   . تعريفي از شرايط نويسندگي ارائه شود     
در امر نويسندگي رخ داده و از آن تحت عنوان مناقشه نويسندگي ياد             

 شـده و نـشان داده شـود كـه چگونـه ممكـن اسـت                 رهگردد اشـا    مي
يك مقاله شرايط نويسندگي را بـه طـور غيـر اخالقـي       ) گان(نويسنده

  .دچار خدشه سازند
توانـد از مناقـشه نويـسندگي پيـشگيري            ادامه، به مواردي كه مـي      در

در صورتي كه نويسندگان يك مقاله نتوانسته       . ه اشاره خواهد شد   نمود
باشند كه از مناقشه نويسندگي پيشگيري نموده و پس از ارسال مقاله            
به يك مجله و يا حتي پس از چاپ يك مقاله دچار مشكل گردند، به               

هـاي     مطـابق بـا دسـتورالعمل      زيـ  اين مشكل ن   بهچگونگي رسيدگي   
در انتهـاي   . ذيصالح اشاره خواهد گرديـد    تدوين شده از سوي مراجع      

مقاله نيز به موضوعات مهمي نظير تعـداد و ترتيـب نـام نويـسندگان               
  .يك مقاله پرداخته خواهد شد

  
   و شرايط نويسندگينويسنده

يـك  ) True author (ي كنون تعاريف گوناگوني از نويسنده واقعتا
ف، نويـسنده   ترين ايـن تعـاري      در ساده . ]15[مقاله به عمل آمده است      

يك مقاله فردي است كه سهم اساسي در ايجاد بار علمـي و معنـوي          
)Intellectual (         بـا ايـن    . ]16[يك مقاله چاپ شده داشـته باشـد

 از نويسنده يك مقاله بـه       ICMJE فيررسد كه تع    وجود به نظر مي   
  :تري باشد تر وجامع شرح زير تعريف كامل

گيـري،    ي در شـكل    است كـه سـهم اساسـ       ي مقاله فرد  كي سندهينو
هـا و يـا تجزيـه و تحليـل و تفـسير               آوري داده   طراحي مطالعه، جمـع   
نويس اوليـه مقالـه نقـش          در تهيه پيش   دياو با . اطالعات داشته است  

 و معنـوي آن     ينويس را از نظر بـار علمـ          پيش نيداشته و يا اين كه ا     
 نـسخه نهـايي   ديـ  باني همچنـ ،يو. باشـد مورد تجديد نظر قرار داده  

  ].6[ه را قبل از چاپ مطالعه و مورد تأييد خود قرار دهد مقال
 به توجه است كه در جهت تكميل اين تعريف، اعالم شده اسـت     الزم

كه عالوه بر احراز تمـامي شـرايط فـوق، نويـسنده يـك مقالـه بايـد                  
هاي مطالعه خود را نيـز داشـته باشـد            آمادگي پذيرش مسئوليت يافته   

]17[.  
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171 نويسندگي در مجالت علوم پزشكي                                                                                             

با تعريف نويسندگي، تالش شـده اسـت تـا           طرف ديگر و همزمان      از
. توانند حائز شرايط نويـسندگي باشـند        مشخص گردد چه كساني نمي    

 يآور   نفر فقـط در جمـع      كي اگر چنانچه    ICMJE فيمطابق با تعر  
 يقـات ياطالعات كمك نموده، يا در فراهم نمـودن بودجـه طـرح تحق            

ر عهده   را ب  يقاتي تحق مي ت يستشركت داشته و يا فقط مسئوليت سرپر      
. ]6[تواند جز نويسندگان يـك مقالـه قلمـداد گـردد              داشته است، نمي  

همچنين، اگر فرد يا افـرادي در طـول مطالعـه مـورد مـشورت قـرار                 
گرفته، يا برخي از مواد و وسـايل مـورد نيـاز يـك مطالعـه را تـامين                   

 محـسوب  لعـه توانند جز نويسندگان مقاله حاصل از مطا      اند، نمي   نموده
  .]17[گردند 

  
   كردن شرايط نويسندگيدار خدشه
 و شرايط نويسندگي كه در قسمت پيشين به آن اشاره گرديد،            تعاريف

جملگي به منظور مشخص نمودن نويسنده واقعي يك مقالـه مطـرح            
هـايي ممكـن اسـت پـيش آيـد كـه            با اين وجود، موقعيت   . اند  گرديده

 شـرايط   ها و به داليل مختلف تعاريف و يا         نويسندگان در آن موقعيت   
ها كـه عمـدتاً بـا         در يكي از اين موقعيت    . ندنويسندگي را زير پا بگذار    

شـناخته  ) Honorary authorship (ي افتخاريسندگيعنوان نو
آورند كه يا هيچ نقشي      شود، آنها اسم كساني را جز نويسندگان مي         مي

 نـه يرا در انجام پژوهش نداشته و يا نقش بسيار كوچكي را در اين زم             
 يسندگيـ  كـه بـا عنـوان نو       د كـامالً متـضا    يدر موقعيت . اند  وده نم فايا

شود، ممكـن اسـت    شناخته مي) Ghost authorship(مانند  روح
اي در انجـام      كه آنها اسم كساني را از قلم بياندازند كـه سـهم عمـده             

  . ]19و18[اند  تحقيق و نوشتن مقاله بر عهده داشته
 مشكالت به طور وسيع     دهند كه اين     خالف توقع، شواهد نشان مي     بر

هاي اطالعـاتي معتبـر رخ        در مقاالت منتشر شده در نشريات و پايگاه       
براي نمونه، مطالعه به عمل آمده بر روي مقاالت مندرج در           . دهند  مي

ايـن مقـاالت از     % 26دهـد كـه       شش مجله معتبر پزشكي نشان مـي      
 يسندگيــهــا از مــشكل نو آن% 10 و ي افتخــاريسندگيــمــشكل نو

همچنين، در مطالعه بـه عمـل آمـده بـر           . ]20[برند    د رنج مي  مانن  روح
) Cochrane Library(روي مقاالت مروري كتابخانـه كـوكران   

 يسندگيـ ايـن مقـاالت از مـشكل نو       % 39 است كه    دهيمشخص گرد 
نيـز از هـر     % 2مانند و      روح يسندگيها از مشكل نو     آن% 9 و   يافتخار

  . ]21[برند   مشكل رنج ميدو
 توجه به اين نكته ضـروري اسـت كـه مـشكالت فـوق                اين وجود،  با

هـاي بـاليني داروهـاي جديـد          بيشتر در مطالعات مربوط به كارآزمايي     
هاي بزرگ دارويي مورد حمايت مـالي       شود كه توسط شركت     ديده مي 
در اين قبيل مطالعات اين امكان وجـود دارد كـه يـك    . گيرند قرار مي 

رمستقيم تيم تحقيقـاتي را      يا غي  مستقيمشركت بزرگ دارويي به طور      

استخدام نموده تا طراحي، اجرا و نگارش نتايج يك كارآزمايي بـاليني            
 در  قيـ  تحق جي مطالعه و نگـارش نتـا      انيپس از پا  . را بر عهده بگيرند   

 شركت مذكور ممكن است به يك دانـشمند         ،ي مطالعه علم  كيقالب  
داخـت  اي پر شناخته شده و مشهور در حوزه تحقيقاتي مربـوط هزينـه          

نمايد تـا نـام وي بـه عنـوان يكـي از نويـسندگان مقالـه درج گـردد            
  . ]23و22[
انـد،    كـه اصـل كـار را انجـام داده     يقاتي تحق مي صورت اعضا ت   ني ا در

 حال، دانشمند   نيدر ع . ندينما يمانند را كسب م      روح سندگانيحكم نو 
 حكـم  كند، ي را به نام خود تمام ممي دسترنج آن ت   جهي كه نت  يمشهور

بديهي است چنـين اعمـال   .  را به دست خواهد آورد ي افتخار سندهيون
 صدمات جبران ناپذيري به موجوديت علـم وارد         تواند غير اخالقي مي  

 رو، نحـوه    نياز همـ  . كرده و بايد با آن به نحو صحيحي مقابله نمـود          
  .    باشد مقابله با اين مشكالت موضوع قسمت بعدي مقاله مي

  
   نويسندگيمناقشه

 آن مقالـه بـا      سندگاني نو ي اسام راموني مقاله پ  كي سندگاني نو ههرگا
ــر پ  ــتالف نظ ــم اخ ــه ــسندگي  داي ــشه نوي ــا موضــوع مناق ــد، ب  كنن

)Authorship dispute (همانطور كه در مقدمه . ميشو يروبرو م
 مساله از مشكالت مهم و شـايع مجـالت علـوم            ني ا د،ينيز ذكر گرد  

ـ  تيـ  آن حـائز اهم     بـا  د برخـور  وهيباشد كه ش    پزشكي دنيا مي    ي فراوان
  .]5و4[ باشد يم

توانــد از موضــوع مناقــشه  هــاي بــسيار مهمــي كــه مــي  از راهيكــي
نويسندگي پيـشگيري نمايـد آن اسـت كـه مجـالت در دسـتوالعمل               

اي بـه دقـت نقـش و          ها بخواهند كه در بيانيـه       نويسندگان خود از آن   
ارش مقاله ميزان فعاليت هر يك از نويسندگان را در امر پژوهش و نگ   

  . ]24[مشخص نمايند 
: ]25[ مثال ممكن است اين بيانيه به شكل زيـر تـدوين گـردد               براي

نويسندگان الف، ب و ج مطالعه را طراحي و اجـرا نمودنـد كـه ايـن       "
هـاي تحـت بررسـي و         آوري اطالعـات از نمونـه       مراحل شامل جمـع   
مقالـه را  نويسنده الف متن اوليـه  . گردد ها نيز مي تجزيه و تحليل داده  

 توسـط نويـسنده ب و ج مـورد بـازخواني و             نتهيه نموده كه اين مـت     
 يها به بار علمـ  تجديد نظر قرار گرفته و مطالب اضافه شده توسط آن 

تمامي نويسندگان متن نهـايي مقالـه را مطالعـه و           . مقاله افزوده است  
  ."اند مورد تأييد خود قرار داده

د از تمامي نويسندگان يك      مجالت بايد در دستورالعمل خو     همچنين،
مقاله درخواست نمايند كه بيانيه فوق را همراه با بيانيـه ديگـري كـه               

دارد نام تمامي افرادي كه حائز شرايط نويـسندگي بـوده در              اعالم مي 
زمره نام نويسندگان مقاله آورده شده و نام هيچ فرد واجد شرايطي از             

  .]25و6[ امضاء نمايند زي است را نادهقلم نيفت
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 1390تابستان،2؛ شماره29دوره/مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران

 ي حت اي قبل از ارسال مقاله و       ستيبا ي وجود، نويسندگان خود م    ني ا با
 بي كه موضوع پـژوهش مـورد تـصو      يقبل از نگارش مقاله و در زمان      

 سندگانيـ  نو ي نگـارش اسـام    ي را بـرا   ي طرح مشخـص   رد،يگ يقرار م 
تـر از حـل        از يك مشكل راحت    رييچرا كه پيشگ  . مقاله داشته باشند  

 مقالـه   ي رو، در قسمت بعد    نياز هم . باشد  يداد م   كردن آن پس از رخ    
 تـا   توانند ي نمود كه در صورت استفاده، م      مي اشاره خواه  ييكارها  به راه 

حد بسيار زيادي از مشكالت مربوط به مناقشه نويسندگي پيـشگيري           
  .ندينما
  
   از مناقشه نويسندگي قبل از ارسال مقالهيريشگيپ

گـرفتن سـه اصـل عمـده      كه با در نظر     دهند ي موجود نشان م   شواهد
 از مـشكالت مربـوط   يادي ز اريتوانند تا اندازه بس     زير، پژوهشگران مي  

  :]5و4[به مناقشه نويسندگي، پيشگيري نمايند 
  

  تشويق اخالق نويسندگي:  اولاصل
 نيتــر ي از اساســيكــي كــردن فرهنــگ اخــالق نويــسندگي تــشويق

 بنابراين،  . است يسندگي از موضوع مناقشه نو    يريشگي پ يكارها برا   راه
 فرهنـگ   تيـ هـا بـه رعا        و تشويق آن    سندگاني به نو  حيآموزش صح 

  .باشد ي برخوردار مياتي حيتي اخالق نويسندگي از اهمحيصح
  

 طـرح   هي به هنگام ته   يطرح موضوع نويسندگ  :  دوم اصل
  يپژوهش
گردد كه پژوهشگران از همان ابتدا كه طرح تحقيقاتي خود      مي توصيه

 جلسات رودررو تصميم بگيرند تا چه كساني در نمايند و در   را تهيه مي  
. زمره نويسندگان نتايج حاصل از ايـن طـرح قلمـداد خواهنـد گرديـد              

 در اين خصوص بـسيار ضـروري   يا جلسه  تهيه، تنظيم و امضا صورت    
  .است

  
   قبل از نوشتن مقاله يطرح موضوع نويسندگ:  سوماصل
 پيرامـون    چنانچه به هنگـام تـدوين طـرح تحقيقـاتي، تـصميمي            اگر

بايد هر    اسامي نويسندگان مقاله حاصل از پژوهش اتخاذ نشده است،          
. چه زودتر و قبل از شروع به نوشتن مقاله، اين نكته به سرانجام رسد             

گردد كه در يك جلسه مشترك مسأله نويسندگي          بنابراين، توصيه مي  
 افراد در نگارش مقاله مشخص و ترتيب نام         ازمطرح و سهم هر يك      

براي اين جلسه نيـز بهتـر اسـت صـورت           . دگان نيز معين گردد   نويسن
  .كنندگان در جلسه برسد  تنظيم و به امضاء تمامي شركتيا جلسه

  

 حل و فصل مناقشه نويـسندگي پـس از ارائـه            چگونگي
  مقاله به مجله

 ي طرح پژوهـش   هي ته هي در مراحل اول   يسندگي كه مسأله نو   ي صورت در
حل و فصل واقع نگردد، ممكن اسـت         از نوشتن مقاله مورد      شي پ ايو  

 در مراحـل    ايـ  ،ي در مراحـل داور    ايـ  مقاله به مجله،     ميبه هنگام تقد  
 يسندگيـ  موضـوع مناقـشه نو   زيـ  بعد از چـاپ مقالـه ن       ي حت ايچاپ و   

  . مطرح گردد
 ي مقدار كار  نيي مناقشه به منظور تع    ني اوقات ممكن است كه ا     يگاه

 ليـ  قب نيـ ا. داده اسـت   مقالـه انجـام      هيـ  ته ي نفـر بـرا    كيباشد كه   
 يهـا   تيـ  فعال ايـ كه آ ": گردد ي سئوال مطرح م   نيها در قالب ا     مناقشه

 را ي بوده است كه بتوان نام وي بزرگ و اساسي نفر به اندازه كاف   كي
 سؤال و   ني پاسخ به ا   ي برا " داد؟ ي مقاله جا  كي سندگانيدر زمره نو  

 اشـاره    بـه آن   نيشيـ  كه در سطور پ    سندهي نو في مناقشه، تعر  نيرفع ا 
 ي تمـام ي دارا ياگـر فـرد   .  كامالً كمك كننـده باشـد      تواند ي م ديگرد
 سندگانيـ  در زمـره نو    ي نام و  يستي باشد، قاعدتاً با   يسندگي نو طيشرا
 بتـوان بـه شـكل       دي شـا  ورت صـ  نيـ  ا ريـ  مقاله آورده شود، در غ     كي
  . ]4[ نمود ي قدرداني فردني از زحمات چنيگريد
 يسندگيـ ت كه مسأله مناقـشه نو  اوقات ممكن اسي اين وجود، گاه با

 عمل  كي به   لي فرد فراتر رفته و تبد     كي يها  تي فعال زاني م رياز تفس 
طـور كـه       همـان  ،ي مـوارد  نيدر چن . گردد) Misconduct(خالف  

 از زمره   باشد ي م يسندگي نو طي نفر كه واجد شرا    كي نام   اي ديذكر گرد 
 طي نفـر كـه واجـد شـرا        كيـ  نـام    ايـ  و   گـردد  ي حذف مـ   سندگانينو
در صـورت  . گـردد  ي اضـافه مـ  سندگانيـ  به جمع نو ستي ن يسندگينو
 ،ي كـه مقالـه در حـال بررسـ         ي در زمان  ژهي به و  يا   حادثه نيداد چن   رخ

 ري كه موضوع به اطالع سر دب      يستي با باشد ي پس از چاپ م    ايچاپ و   
  .]4[ شود دهيمجله رسان

پ  بعد از چا   اي ممكن است قبل     يسندگي نو مي از اعضاء ت   يكي معموالً
 امكـان وجـود دارد      نيـ  ا ن،يهمچن.  عمل خالف ببرد   ني به ا  يمقاله پ 

 سندگانيـ  در زمره نو   يستي با ي كه نام و   يكه پس از چاپ مقاله، فرد     
در .  عمل خالف گردد   ني است، متوجه ا   دهي اما نگرد  دهيگرد يقلمداد م 

 فـارغ از هـر گونـه        ديـ  برنده بـه عمـل خـالف با        يهر صورت، فرد پ   
 امر  اني مجله را در جر    ري كامل، سردب  ي و با خونسرد   يواكنش احساس 

  . ]4[قرار دهد 
 كميته اخالق   يها   بر اساس دستورالعمل   توانند ي مجالت م  راني دب سر

 مربـوط   اتي شكا ايها و      از درخواست  كيبه هر   ) COPE(در انتشار   
هـا كـه       دستورالعمل نيا. ندي نما يدگي رس يسندگيبه مسأله مناقشه نو   

تهيه و در اختيار عالقمنـدان قـرار        ) Flowchart(ما  در قالب روندن  
 ي در اسـام   رييـ  تغ يهـا    به درخواسـت   يدگي رس يگرفته است، چگونگ  
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173 نويسندگي در مجالت علوم پزشكي                                                                                             

 مقاله را مـورد توجـه قـرار         كي ي در مراحل مختلف بررس    سندگانينو
  . ]26[ دهند يم

 در  زيـ  است كه اين روندنماها توسط انتشارات معتبر ن        حي به توض  الزم
از ). 25( مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت            تيفقسرتاسر دنيا و با مو    

 برخـورد بـا سـه مـورد از     وهي رو و در قسمت بعـدي مقالـه، شـ    نيهم
مهمترين موارد درخواسـت در تغييـر اسـامي نويـسندگان بـر اسـاس               

 فوق آمده است را مـورد بررسـي   روندنماهايهايي كه در    دستورالعمل
  :]26[دهيم  قرار مي

  
 مقالـه قبـل از چـاپ مقالـه درخواسـت            ولؤ مس سندهينو:  اول مورد

  . را نموده استسندگاني نفر به اسامي نوكياضافه نمودن اسم 
ول، قبل از چـاپ مقالـه درخواسـت اضـافه           سؤ م سندهي چنانچه نو  اگر

 را دارد، بــر اســاس سندگانيــ نوي نفــر بــه اســامكيــكــردن اســم 
 دي جد  اضافه كردن نام فرد    لي، سردبير ابتدا بايد دال    ]26[دستورالمعل  

ول قانع كننده باشـد و     ؤدر صورتي كه دليل نويسنده مس     .  شود ايرا جو 
 سندگانيـ  نو ي تمـام  ايـ  كـه آ   دي نما يدر مرحله بعد، سردبير بايد بررس     
 موافـق هـستند؟ در صـورتي كـه          ديمقاله با اضافه كردن نام فرد جد      

 فرم تعهد   دي با دي جد سندهي با اين امر موافق باشند، نو      سندگانيتمام نو 
 افراد داده   ي الزم در اسام   راتييه را امضا نموده و ضمن آن كه تغ        مجل
  . كند  ادامه پيدا ميمقاله يا چاپ يشود، مراحل داور مي
 با اضافه كـردن نـام فـرد جديـد مخـالف            سندگاني از نو  ي اگر برخ  اما

 چـاپ مقالـه را تـا زمـان     اي مقاله و  يباشند، سردبير بايد مراحل بررس    
 در  رييـ  عـدم تغ   ايـ  رييـ  با تغ  سندگاني نو يامرفع مشكل و موافقت تم    

 از  توانـد  يدر صورت لزوم، وي م    . ندازدي ب قي نويسندگان به تعو   ياسام
  .  دي نمايسندگي اقدام به حل مشكل نوسندگاني محل كار نوقيطر
 اين وجود، در اين مرحله سردبيران بايد به ايـن نكتـه مهـم توجـه                 با

 در متن مقاله را نموده      ياساس راتييكنند كه اگر داوران درخواست تغ     
 ممكـن اسـت كـه عمـل         دي جد سندهي نو كيباشند، اضافه كردن نام     

  . گرددي تلقيقابل قبول
  

ول مقالـه قبـل از چـاپ مقالـه درخواسـت       ؤ مس سندهي نو : دوم مورد
  . را نموده استسندگاني نفر از نوكيحذف نمودن اسم 

نمودن اسـم   ول، قبل از چاپ مقاله درخواست حذف        ؤ مس سندهي نو اگر
، ]26[ را نموده است، بـر اسـاس دسـتورالمعل           سندگاني نفر از نو   كي

.  شـود  اي مورد نظر را  جو     سندهي حذف كردن نام نو    ليسردبير بايد دال  
كننـده باشـد، سـردبير بايـد        ول قانع ؤدر صورتي كه دليل نويسنده مس     

 سندهيـ  با حذف كـردن نـام نو       سندگاني نو يا تمام ي كه آ  دي نما يبررس
 سندهيـ  مرحله، بـه خـصوص نظـر نو        نيظر موافقت دارند؟ در ا    مورد ن 

 برخـوردار   ي تـوجه  اني شا تي از اهم  ،ي حذف نام و   رامونيمورد نظر پ  

 خود را   ياما در عين حال الزم است كه همه افراد، موافقت كتب          . است
 با اين امر موافـق باشـند،        سندگانيدر صورتي كه تمام نو    . اعالم كنند 

 يا چاپ مقالـه  ي افراد داده شده و مراحل داور  ي الزم در اسام   راتييتغ
  . كند ادامه پيدا مي

 با حذف نام نويسنده مـورد نظـر مخـالف           سندگاني از نو  ي اگر برخ  اما
 چـاپ مقالـه را تـا زمـان     اي مقاله و  يباشند، سردبير بايد مراحل بررس    

 در  رييـ  عـدم تغ   ايـ  رييـ  با تغ  سندگاني نو يرفع مشكل و موافقت تمام    
 تواننـد  ي مـ سندگانيـ در صـورت لـزوم، نو   . نـدازد ي ب قيـ و به تع  ياسام

 محـل كـار خـود،       ني مسئول ي با هماهنگ  اي خود و    انيموضوع را در م   
  .مورد حل و فصل قرار دهند

  
 ي نفـر بـه اسـام      كيـ  درخواست اضـافه نمـودن اسـم         : سوم مورد

   مقاله پس از چاپ آنكي سندگانينو
دي ديگر، پـس از    ول يا فر  ؤ مس سندهي اوقات نيز ممكن است نو     گاهي

 سندگاني نو ي نفر به اسام   كيچاپ مقاله درخواست اضافه كردن اسم       
 از  يستيـ ، با ]26[ مرحله بر اساس دسـتورالمعل       نيدر ا . را داشته باشد  

 شود كه چرا نام فرد مورد نظر از ابتـدا           دهيول مقاله پرس  ؤ مس سندهينو
 به  يستي نكته با  نيا.  وجود نداشته است   سندگاني نو يدر صورت اسام  

 فرم تعهد مقاله را امـضا       ي گردد كه و   يادآوريول مقاله   ؤ مس سندهينو
 بـه صـورت     سندگانيـ  نو ينموده و در آن متعهد شده است كه اسـام         

  .  استفتادهي از قلم نيا سندهي نوچيكامل گزارش شده و نام ه
كننـده باشـد، سـردبير بايـد        ول قانع ؤ صورتي كه دليل نويسنده مس     در

 ديـ  با اضافه كردن نام فـرد جد سندگاني نوي تماماي كه آ  دي نما يبررس
 بـا ايـن امـر موافـق باشـند،      سندگانيموافقند؟ در صورتي كه تمام نو    

اما در صـورتي كـه      .  را چاپ كند   ي نامه اسام  حيتواند تصح   سردبير مي 
 ي مخالف باشند، سـردبير بايـد بـه اطـالع تمـام            سندگاني از نو  يبرخ
 ي از طـرف تمـام     ييقـت نهـا    برساند كه تـا حـصول مواف       سندگانينو
توانـد بـه      وي مي .  چاپ نخواهد شد   يا   نامه حي تصح چي ه سندگان،ينو

هـاي موجـود      نويسندگان كمك نمايـد كـه بـر اسـاس دسـتورالعمل           
 گونـه   نيـ  ا ريـ گمشكالت خود را حل كنند، اما هرگز نبايد شخصاً در         

  .مسائل گردد
 گانسنديـ  از نو  ي از طي اين مراحل و در صورتي كه هنـوز برخـ            پس

  محـل كـار      نيولؤتواند مـشكل را بـه مـس         مخالف باشند، سردبير مي   
در ايـن   . ندي ارجاع داده و از آنها بخواهد مشكل را حل نما          سندگانينو

 نيولؤ زماني چاپ خواهـد شـد كـه مـس          ي نامه اسام  حيصورت، تصح 
  .     نمايندديي تأا موضوع رسندگان،يمحل كار نو

    
  ندگانسي نوي صورت اسامبي و ترتتعداد
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 نكـات   يستي مقاله، با  كي سندگاني نو ي صورت اسام  مي هنگام تنظ  به
 ي صــورت اســامبيــ نيــز در خــصوص انتخــاب تعــداد و ترتيمهمــ

 در مـورد تعـداد     يقانون مشخص . ردي آن مورد توجه قرار گ     سندگانينو
 كيـ  سندگانيـ  كـه نو ياما قانون اخالقـ  . ]4[ وجود ندارد    سندگانينو

 افـراد واجـد     ي تمـام  ي كـه اسـام    ت اس نيا كنند   تي رعا يستيمقاله با 
 مقاله آورده شده و     كي سندگاني در زمره نو   يستي با يسندگي نو طيشرا

 كه  ي نام افراد  دي نبا ن،يهمچن.  افراد حذف نگردد   ني از ا  چكسينام ه 
 مقالـه آورده    كيـ  سندگاني در زمره نو   ستندي ن يسندگي نو طيحائز شرا 

  . شود
. ]27[ وجود نـدارد     يانون مشخص  ق زي ن سندگاني نام نو  بي مورد ترت  در

 ي اصل سندهي اول معموالً به عنوان نو     سندهي است كه نو   نينكته مهم ا  
 مقـام در    نيـ  به ا  افتني همواره بر سر دست      ن،يبنابرا. گردد يقمداد م 

 كه به هنگام    يياز آن جا  .  مقاله رقابت وجود دارد    كي سندگاني نو نيب
 رو  ني گردد، از هم   ياظ م  اول آن لح   سندهي مقاله، نام نو   كي هارجاع ب 

  . ]4[ باشد ي مهي به اين مقام قابل توجافتنيرقابت بر سر دست 
 ي ممكـن اسـت دارا     زيـ  آخـر ن   سندهيـ  نو شه،ي اوقات، اما نه هم    يگاه
 دهـد كـه در      ي نكته از آن جهت رخ مـ       نيا.  خاص خود باشد   تياهم
د  فـر  نيتـر    آخر به با تجربه    سندهي مقام نو  ،يقاتي تحق يها  مي از ت  يبرخ
 او برخـوردار  يهـا  يي از دانش و راهنما گراني كه د  شود ي واگذار م  ميت

در مطالعــاتي كــه در محــيط آزمايــشگاه صــورت  . ]27و4[انــد  بــوده
پذيرد نيز معموالً اين اعتقاد وجـود دارد فـردي كـه آزمايـشات را                 مي

دهد به عنوان نويسنده اول و مسئول آزمايشگاه بـه عنـوان              انجام مي 
 كيـ  نكته بـه عنـوان       نيالبته، ا . ]28[گردند    لمداد مي نويسنده آخر ق  

 شك و شبهه وجود دارد ني ااوقات ي و بلكه گاه   شود ي نم يقاعده تلق 
   ].4[ است؟ ي افتخارسندهي نوكي آخر، سندهي نوايكه آ
 ي قبل از نوشتن مقاله تـوافق      يستي با سندگاني نو ري سا گاهي مورد جا  در
 مي اوقات، ممكن است ت    ي گاه .]6[ حاصل گردد    يسندگي نو مي ت نيماب
 مي را بر اساس حـروف الفبـا تنظـ         ي كه اسام  ردي بگ مي تصم يسندگينو
 افـراد،   ي كـه تمـام    نيـ  بر ا  ي مبن يادداشتي صورت ارائه    نيدر ا . دينما

 اسـت  ياند ضرو  نوشتن متن مقاله بر عهده داشتهدر را يكسانيسهم  
]4[.  

  
   رابطسندهينو
 است كه يا سندهينو) Corresponding author( رابط سندهينو

 نيا. دينما ي م افتي را در  ديي تا ي مقاله برا  يي متن نها  اينظرات داوران   
 افـت ي درايـ  انجام مكاتبـه و  ي براي است كه آدرس و  ي كس سندهينو

 نقـش   شتري و اگر چه ب    گردد ي از مقاله، در متن مقاله چاپ م       يا  نسخه

ـ  يرپرسـت  موارد حكم س   ي است كه در برخ    ممكن دارد اما    يياجرا  مي ت
 مقاله  كي سندگاني نو ن،يبنابرا.  بر عهده داشته باشد    زي را ن  يسندگينو
 سندهي را به عنوان نو    مي از اعضا ت   ي كه چه كس   رندي بگ مي تصم يستيبا

 كـار   نيـ  انجـام ا   ي بـرا  ي فـرد  گـردد  ي م هيتوص. نديرابط انتخاب نما  
  . ]4[ ثابت خواهد ماند ي طوالنت مدي برايانتخاب شود كه آدرس و

  
 و  ري همكاران در بخـش تقـد      ري سا ي ذكر اسام  يچگونگ
  تشكر
 كه فـرد    ي در صورت  د،ي به آن اشاره گرد    نيشي كه در سطور پ    همانطور

) گان(سندهي به نو  ي نوشتن مقاله كمك   اي در انجام پژوهش و      ي افراد اي
 نباشد كه بتوان نـام      ي كمك در حد   نينموده باشند، اما نوع و مقدار ا      

 در  يستيـ  گـان مقالـه با     سنديـ  آورد، نو  سندگانيـ ها را در زمـره نو       آن
 ني از ا  د،يآ ي مقاله و قبل از منابع م      اني و تشكر كه در پا     ريقسمت تقد 

  . ]17و6[ ندي نماياند، قدردان  كه نمودهيافراد با ذكر نوع كمك
 توجـه   زيـ  نكته مهـم ن    ني به ا  دي مقاله با  كي سندگاني وجود، نو  ني ا با
 ني كه به ا   ي افراد ي تمام ICMJEل   كه بر اساس دستورالعم    ندينما
 موضـوع اطـالع     نيـ  از ا  يستيـ  با رند،يگ ي قرار م  ي مورد قدردان  قيطر

  .]6[ عمل اعالم كرده باشند نيداشته و موافقت خود را با انجام ا
  

گيري           نتيجه    

 مطالب مندرج در    ي همپا ،ي مقاله علم  كي سندگاني نو يصورت اسام 
همـانطور كـه    . باشـد  ي برخوردار مـ   ي توجه اني شا تيآن مقاله از اهم   

 آورند ي تالش خود را به عمل م      تي بايد نها  ي مقاالت علم  سندگانينو
 ندي مطالعه خود را گزارش نما  يها  افتهيكه در كمال صداقت و امانت،       

 ي صـورت اسـام    ز،يـ  در كمـال صـداقت و امانـت ن         در دي، با ]30و29[
  . ندي گزارش نمازي مقاله خود را نسندگانينو

 جامه  يها   راه نيتر ي از اساس  يكي يسندگي نو ي فرهنگ اخالق  قيتشو
بـه  . باشد ي مقاله م  كي سندگاني نام نو  حيعمل پوشاندن به درج صح    

ــورت رخ  ــالوه، در ص ــه اختالفــ  ع ــيداد هرگون ــام وهي در ش  درج ن
ـ      يهـا   كارها و دستورالعمل     مقاله، راه  كي سندگانينو  شي جـامع و از پ
 حـل اختالفـات     ي راهگـشا  تواننـد  يد كه م   وجود دارن  ييا   شده نيتدو
 در  ي علمـ  يهـا   با توجه به رشد روزافزون پـژوهش      .  آمده باشند  شيپ

 ئـت ي و اعضاي ه   راني است كه پژوهشگران، سردب    يكشور ما، ضرور  
 الزم را كـسب     ييها آشـنا     دستورالعمل ني با ا  ي مجالت داخل  هيريتحر
  .ندينما
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