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 "به قلم سردبیر"

 

 چه کسی می تواند نویسنده یک مقاله علمی باشد؟

 

قرار گرفته است، هدف از پژوهش و نشر آن افزایش اطالعات در امروزه مسئله اخالق نشر به خصوص در علوم پزشكي بسيار مورد توجه 

امور مختلف پزشكي و دستيابي به  آخرین پيشرفت ها جهت درمان و کنترل بيماری هاست، از طرف دیگر مسير پژوهش و نشر نتایج 

ر این مسير عالوه بر  آموزش آن به صورت مقاالت علمي از جهت آموزش به دانشجویان و پژوهشگران جوان بسيار ارزشمند است و د

 چگونگي پژوهش و نشر، مباني اخالقي مختلفي مطرح مي شود که خود جایگاهي ویژه در آموزش اخالق پزشكي دارد. 

 محقق نشده است." پژوهش"در نظر گرفته نشود، هيچ یک از اهداف " اخالق"اگر در مسير انجام پژوهش و نشر، آن 

و انجمن بين المللي سردبيران مجالت علوم  (COPE)ختلفي مثل کميته بين المللي اخالق نشر امروزه سازمانهای بين المللي م

 تالش زیادی کرده اند که قوانين اجرایي جهت حفظ اخالق نشر و حقوق نویسندگان واقعي مقاالت تدوین شود. (ICMJE)پزشكي یا 

ان مقاالت است که در ظاهر امری ساده بوده اما در عمل بسيار ها در بحث نشر مقاالت پزشكي درج اسامي نویسندگاز مهمترین چالش

اند که یكي از عوامل عدم آگاهي از چالش برانگيز است و دفاتر مجالت علوم پزشكي همواره درگير انواع مشكالت در این زمينه

 دارد. معيارهای واقعي نویسنده بودن و دیگری وجود تعارفاتي است که در ابعاد مختلف فرهنگ ما وجود

با این مقدمه، آخرین اطالعات مربوط به معيارهای نویسندگي مقاالت را که مورد تائيد انجمن بين المللي سردبيران مجالت علوم 

 و نيز انجمن سردبيران علوم پزشكي کشور مي باشد، بيان مي گردد،  (ICMJE)پزشكي 

 چه کسی می تواند نویسنده یک مقاله باشد؟ -

در کنار هم ذکر مي شوند، از نظر دفتر مجله نویسنده مقاله محسوب مي  "By line"افرادی که در صفحه عنوان مقاله به صورت 

 شوند، اما چه افرادی معيار حضور در این جایگاه را دارند؟ 

 زیر باشند،  هر چهار شرایطافرادی که دارای 

 

  مطالعه مربوط به او بوده است و یا در جمع  آوری اطالعات و آناليز داده ها فردی که ایده اوليه پژوهش و طراحي : شرط اول

 نقش داشته است.

  :متن اوليه مقاله را نوشته است و آن را با دقت بررسي کرده است و یا در مروری بر نگارش اوليه مقاله به نكاتي اشاره شرط دوم

 ت.کرده است که تغييرات قابل توجهي در متن بوجود آورده اس

  :مقاله را پس از آماده سازی و قبل از ارسال برای مجله بازخواني کرده است و تمام بخش های مقاله مورد تائيد شرط سوم

 اوست.

  :نویسنده مقاله کسي است که در برابر تمام قسمت های مقاله از مواد و روش ها تا بحث، پاسخگو بوده و صحت، شرط چهارم

 تائيد اوست. دقت و اصالت انجام پژوهش مورد

بدین شكل کليه افرادی که در انجام پژوهش و تدوین مقاله و بررسي نهایي آن نقش و مسئوليت داشته اند به عنوان نویسنده ذکر مي 

 شوند و ترتيب قرار گرفتن آنها کامال توافقي است.
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ارتباط با دفتر مجله و انتقال نظرات  ؟  فردی است که هر چهار شرط باال را دارد اما نقش اصلي اواما نویسنده مسئول کیست 

داوران و سردبير مجله به نویسندگان و جمع آوری پاسخ های مناسب آنها و ارسال به دفتر مجالت است، پس مهمترین نقش او 

 هماهنگ کننده افراد گروه و ارتباط با دفتر مجالت است.

 

"Ghost Editor"  فردی که دارای معيارهای نویسندگي مقاالت بوده اما نام او در گروه نویسندگان مقاله ذکر  چه کسی است؟

 نشده است مانند دانشجویان یا پژوهشگران نو پا که این امر کاری غير اخالقي است.

 

"Guest Editor"   یا"Gift Editor"دارد اما فردی است که معيارهای نویسندگي مقاله به شرح فوق را ن چه کسی است؟

نامش در گروه نویسندگان مقاله ذکر شد است. این امر غير اخالقي است و مي تواند ناشي از تعارفات معمول فرهنگي و یا جهت 

 افزایش اعتبار مقاله به صورت کاذب باشد.

اما در مسير پژوهش و حاصل آن که مقاله علمي است ممكن است افراد دیگری نيز نقش داشته باشند که معيارهای نویسنده بودن به 

شرح فوق را ندارند و مي بایست از خدمات آنها با ذکر نوع خدمت و نام و نام خانوادگي در قسمت سپاسگزاری مقاله یا 

"Acknowledgment" .تقدیر شود 

 

اخالق "انچه مي خواهيم به عنوان پژوهشگر و نویسنده مقاالت علمي در جامعه پژوهشي داخلي و بين المللي ماندگار شویم، پس چن

 را سر لوحه خود قرار دهيم. "نشر

 

 دکتر دنیا صدری                   

 دانشیار بخش پاتولوژی فک و دهان و              

 علوم دندانپزشکی سردبیر مجله تحقیق در             
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- www.icmje.org/ethicel_1author.html 
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 5( ششمين گردهمایي انجمن سردبيران علوم پزشكي کشور، 1129دکتر بهروز آستانه، شرایط نویسندگان )آخرین ویرایش  -

 ، پژوهشكده علوم غدد درون ریز  و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2931دی 
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