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       با اهداي سل،م،
در راستاي تسهيل امور پژوهشي اعضاي محترم هيأ ت علمي و دانشسسجويان تحصسسيل ت تكميلسسي، بدينوسسسيله

 شسسوراي1400/03/12آخرين مقررا ت مربوط به ترتيب و تركيب نويسندگان مقسسال ت مصسسوب جلسسسه مسسورخ 
پژوهش و فناوري دانشگاه جهت اجرا ابل غ مي گردد:

الف) در مقال ت حاصل از پسا دكتري، دانش آموختگان دكتري، دستيار پژوهشي (و موارد مشسسابه)، نويسسسنده
مسئول مقاله بايد پژوهشگر يا مجري (هيأ ت علمي) با ذكر دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان نشاني اول باشد.

، مجسسري (از دانشسسگاه فردوسسسي مشسسهد) بايسسد نويسسسنده2،سس 1ب) در مقال ت مستخرج از طرح هاي پژوهشي 
مسئول مقاله باشد.

 (پايان نامه/ رساله)، دانشسسجو نفسسر اول و اسسستاد راهنمسسا3پ) در مقال ت حاصل از طرح هاي پژوهشي شماره 
نويسنده مسئول مي باشد.

، پسا دكستري، دانسش آموختگسان دكستري، دسستيار3 و 2،س 1 ت) در مقال ت مستخرج از طرح هاي پژوهشي 
پژوهشي (و موارد مشابه) مشترك با پژوهشگران خارج از كشور

تغيير در تركيب (تعداد) و ترتيب نويسندگان●
نويسنده مسئولي مشترك با پژوهشگر خارجي●
تغيير نويسنده مسئولي به پژوهشگر خارجي●
) علوه بر نشاني دانشگاهAfliationدرج نشاني سازماني خارج از كشور (●

بلمانع است.
ث) در مقال ت حاصل از تفاهم نامه/ قرارداد همكاري دانشگاه فردوسي مشهد با موسسا ت داخلي يسسا خسسارجي

، پسا دكتري، دانش آموختگان دكتري، دستيار پژوهشي (و موارد مشابه)3 و 2، 1در طرح هاي پژوهشي 
تغيير در تركيب (تعداد) و ترتيب نويسندگان●
نويسنده مسئولي مشترك ●
تغيير نويسنده مسئولي●
) علوه بر نشاني دانشگاه، Afliationدرج نشاني سازماني (●

در صورتي كه در قرارداد درج شده باشد، بلمانع است. در غير اين صور ت، كسب مجوز از معاونت پژوهسسش و
فناوري دانشگاه ضروري است.

ج) در كليه موارد بال، اعطاي امتياز پژوهش و فناوري به دستاوردها، از جمله مقال ت، مطسسابق معمسسول انجسسام
كسسسب گيرد و همچنين استفاده از امتياز براي دانشجويان تحصيل ت تكميلي در دفاع از رساله/ پايان نسسامه و

نمره بلمانع است.
چ) كارگروه نظار ت، ارزيابي و تضمين كيفيت پژوهشي مسئول نظار ت بر حسن اجراي مفاد بال مي باشد.

ح) در موارد خاص يا داراي ابهام، و يا بنا به مصالح و تشخيص دانشگاه در بعضي از طرح ها يا دوره هسسا، اخسسذ
مجوز از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه براي هرگونه تغييرا ت در تركيب و ترتيب نويسندگان، نويسسسندگي

مسئول، و نشاني ضروري است.
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با احترام
محمد صال مصلحيان

مدير پژوهشي دانشگاه


