
 هيات مميزه دانشگاه  61/61/6936مصوبه مورخ                                
 

ترتيب اسامي و نحوه درج نشاني پيشنهاد معاونت محترم پژوهش و فناوري درخصوص موضوع  6- 
 .مطرح و موارد مشروحه ذيل به تصويب رسيد نويسندگان در مقاله ها

 .به بعد باشد))تاريخ پذيرش مقاله 10/10/1931تاريخ مقرر شد تاريخ اجراي اين مصوبه از  "ضمنا
 
 نويسندگان مقاله: -

اند بايد به عنوان نويسنده مقاله آورده  عنوان تمامي افرادي كه در انجام پژوهش و نگارش مقاله نقش داشته -1
 :موارد زير باشد تماميمشمول ا يكي از نويسندگان( مقاله خواهد بود كه ينويسنده ) يشود. شخص

تحليل و تفسير  و يا ها آوري داده جمع و ياقابل توجهي در ارائه ايده پژوهشي يا طراحي مطالعه  سهم -1-1
 نتايج پژوهشي داشته باشد.

ي آن كه منجر به اصالح محتواي علمي مقاله  اصل آن، يا مرور نقادانه نويس مقاله و در نوشتن پيش -1-1
 گردد نقش داشته باشد. مي

 يد كرده باشد.مقاله نهايي را مطالعه و تأي -1-9

صحت مطالب درج شده در مقاله را پذيرفته  ساير نويسندگان از به نمايندگينويسنده مسؤول كسي است كه  -1
در مورد مقاله و انتقال  همطرح شدگويي به ابهامات و ايرادات  مسؤوليت مكاتبات و پاسخ است و از سوي آنان

 گيرد. را برعهده ميط بين آنها نظرات و مكاتبات مهم به ساير نويسندگان و تنظيم رواب

 
 ترتيب اسامي نويسندگان مقاله: -

به عنوان نفر اول نويسندگان در مقاله مي بايست نام فردي كه بيشترين سهم را در انجام پژوهش داشته باشد  -1
در مورد ترتيب اسامي بايد براساس سهم هر يك از نويسندگان در انجام به عبارت ديگر توافق  ود درج ش

 مبناي جايگاه يا سوابق افراد. بر و نگارش مقاله و مشاركت خالقانه آنها باشد و نه پژوهش

به ترتيب اسم دانشجو، مي بايست دكتري  رساله ارشد و كارشناسي  نامه مستخرج از پايان ه هايدر مقال -1
 شود. استاد)ان( راهنما، استاد)ان( مشاور آورده 

 
 ها: نامه مستخرج از پايان له هايمقا درج نشاني در  -

له نويسندگان در كليه مقا نشاني، باشد كه در اختيار دانشگاه ميو رساله ها ها نامه ه مالكيت معنوي پايانبا عنايت ب
  Ferdowsi University of)) دانشگاه فردوسي مشهد صرفاً ،و رساله نامه مستخرج از پايان هاي

Mashhad.خواهد بود 

ها و مراكز  وابسته به دانشگاه فردوسي مشهد )پژوهشكده يأت علمي مراكز آموزشي و پژوهشياعضاي هبديهي است 
الملل دانشگاه و ...(، اعضاي هيأت علمي بازنشسته دانشگاه فردوسي مشهد و نيز  هاي علمي، واحد بين پژوهشي، قطب

ي دارند )در زمان تحصيل و غير دولتدولتي و ها و نهادهاي  ها، دستگاه دانشجوياني كه وابستگي سازماني به ساير دانشگاه
 باشند. مشمول اين مصوبه مييا بعد از فراغت از تحصيل( 

الزامي  زمانيمقطع هر و در  و رساله هاها  نامه پايان مستخرج از ه هاي: رعايت اين مصوبه در كليه مقال1تبصره 
 است.

ي بازنشسته دانشگاه فردوسي مشهد و دانشجويان شاغل، محل اشتغال فعلي براي اعضاي هيأت علم نشانيدرج : 1تبصره 
 بالمانع است. نشانيتوضيحات و به عنوان  نوشت مقاله پيدر  «فعلي نويسنده: نشاني»با قيد عبارت 



ي پژوهشدانشگاه يا مركز  مت در دانشگاه فردوسي مشهد، درج نشاني: براي اعضاي هيأت علمي مأمور به خد9تبصره 
 دوم بالمانع است. وان نشانيبه عن محل اشتغال

 
 تشكر و قدرداني -

، در اين ي كه علي رغم مشاركت در انجام پژوهش واجد شرايط نويسنده مقاله نباشنديا سازمان هاي عنوان تمامي افراد
 بخش آورده مي شود.به عنوان مثال از افراد زير در اين قسمت تشكر و قدرداني مي گردد:

 كي پژوهش كمك نموده اند.اشخاصي كه صرفا در امور تكني -1

 (Writing Assistance)در نوشتن متن اوليه مقاله مشاركت نموده اند. -1

 در امور اداري تصويب و اجراي طرح موثر بوده اند. -9

 تامين كرده اند.تمامي يا بخشي از اعتبار پژوهش را  -4


