بسمه تعالی
در خصوص موضوع ترتیب اسامی و نحوه درج نشانی نویسندگان در مقالهها مطرح و موارد مشروحه ذیل به تصویب معاونت
پژوهش و فناوری رسید .ضمناً تاریخ اجرای این مصوبه از تاریخ  0931/01/10به بعد میباشد.
-

نویسندگان مقاله:
- 0عنوان تمامی افرادی که در انجام پژوهش و نگارش مقاله نقش داشتهاند باید بهعنوان نویسنده مقاله آورده شود .شخصی
نویسنده (یا یکی از نویسندگان) مقاله خواهد بود که مشمول تمامی موارد زیر باشد:
 -0- 0سهم قابلتوجهی در ارائه ایده پژوهشی یا طراحی مطالعه و یا جمعآوری دادهها و یا تحلیل و تفسیر نتایج پژوهشی
داشته باشد.
 -2- 0در نوشتن پیشنویس مقاله واصل آن ،یا مرور نقادانه آنکه منجر به اصالح محتوای علمی مقاله میگردد نقش داشته
باشد.
 -9- 0مقاله نهایی را مطالعه و تائید کرده باشد.
 - 2نویسنده مسئول کسی است که به نمایندگی از سایر نویسندگان صحت مطالب درجشده در مقاله را پذیرفته است و از سوی
آنان مسؤولیت مکاتبات و پاسخگویی به ابهامات و ایرادات مطرحشده در مورد مقاله و انتقال نظرات و مکاتبات مهم به سایر
نویسندگان و تنظیم روابط بین آنها را بر عهده میگیرد.

-

ترتیب اسامی نویسندگان مقاله:
 - 0نام فردی که بیشترین سهم را در انجام پژوهش داشته باشد میبایست بهعنوان نفر اول نویسندگان در مقاله درج شود
بهعبارتدیگر توافق در مورد ترتیب اسامی باید بر اساس سهم نویسندگان در انجام پژوهش و نگارش مقاله و مشارکت خالقانه
آنها باشد و نه بر مبنای جایگاه و سوابق افراد
 - 2در مقالههای مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری میبایست به ترتیب اسم دانشجو ،استاد (ان) راهنما،
استاد (ان) مشاور آورده شود.

-

درج نشانی در مقالههای مستخرج از پایاننامهها:
با عنایت به مالکیت معنوی پایاننامهها و رسالهها که در اختیار موسسه میباشد ،نشانی نویسندگان در کلیه مقالههای مستخرج
از پایاننامه و رساله ،صرفاً موسسه آموزش عالی تاکستان با قالب مشخصشده و موجود در سایت معاونت پژوهش و فناوری
خواهد بود.
بدیهی است اعضای هیئتعلمی مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به موسسه آموزش عالی تاکستان ،اعضای هیت علمی
بازنشسته موسسه آموزش عالی تاکستان ونیز دانشجویانی که وابستگی سازمانی به سایر دانشگاهها ،دستگاهها و نهادهای دولتی و
غیردولتی دارند (در زمان تحصیل و یا بعد از فراغت از تحصیل) مشمول این مصوبه میباشند.
تبصره  :0رعایت این مصوبه در کلیه مقالههای مستخرج از پایا ن نامهها و رسالهها و در هر مقطع زمانی الزامی است.
تبصره  : 2درج نشانی محل اشتغال فعلی برای اعضای هیئتعلمی بازنشسته آموزش عالی تاکستان و دانشجویان شاغل ،با قید
عبارت "نشانی فعلی نویسنده"در پینوشت مقاله بهعنوان توضیحات نشانی بالمانع است.
تبصره  :9برای اعضای هیئتعلمی مأمور به خدمت در موسسه آموزش عالی تاکستان ،درج نشانی دانشگاه یا مرکز پژوهشی
محل اشتغال بهعنوان نشانی دوم بالمانع است.

-

تشکر و قدردانی
عنوان تمامی افراد یا سازمانهایی که علیرغم مشارکت در انجام پژوهش واجد شرایط نویسنده مقاله نباشند ،در این بخش
آورده میشود .بهعنوانمثال از افراد زیر در این قسمت تشکر و قدردانی میگردد:
 - 0اشخاصی که صرفاً در امور فنی پژوهش کمک نمودهاند.
- 2در نوشتن متن اولیه مقاله مشارکت نمودهاند)Writing Assistance(.
- 9در امور اداری تصویب و اجرای طرح مؤثر بودهاند.
- 4تمامی یا بخشی از اعتبار پژوهش را تأمین کردهاند.

-

مقررات

.0

مقاالتی که به شکل باال معرفی نشوند بههیچوجه از تشویق مقاله یا امتیاز ارتقای هیئتعلمی برخوردار نخواهند شد.

.2

اعضای هیئتعلمی از ارسال نامههای درخواست استثناء به هر دلیل (مربوط به تشویق مقاالت) در صورت عدم نگارش عنوان

موسسه به معاونت پژوهشی اکیداً خودداری نمایند؛ زیرا مقالهای که به نام موسسه ثبتنشده باشد و بر تولیدهای علمی موسسه نیفزاید،
جزو مقاالت موسسه محسوب نمیشود و نمیتواند مشمول تشویق یا امتیازهای ارتقاء قرار گیرد.
.9

نوشتن اسامی افرادی که بهغیراز دانشجو ،استاد راهنما و مشاور مجاز نبوده (در مقاالت مستخرج از پایاننامه) و به چنین

مقاالت نمره تعلق نخواهد گرفت.
.4

اگر اسم استاد راهنما اول باشد باید آدرس خود را موسسه آموزش عالی معرفی نماید.

