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 به نام خـــدا

 در محصوالت منتشره از پایان نامه با عنوان: نویسندگی نامه وافقت

«.....................................................................................................................................................................................................» 

.. در ........و با شماره . . در سامانه پژوهشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران...........فوق الذکر با شماره ... پایان نامه

 . ثبت شده است................................... دانشکده دندانپزشکی

 از:اساتید راهنما و مشاور این پایان نامه عبارتند 

 دانشجو:. 1

 استاد راهنمای اول:. 2

 استاد راهنمای دوم:. 3

 استاد مشاوراپیدمیولوژی:. 4

 استاد مشاور اول: .5

 . استاد مشاور دوم:6

 . استاد مشاور سوم:7

)و محصوالت در انجام پایان نامه تاریخ ............ توافق کردند که محل ........... و در افراد فوق الذکر در 

 همکاران در هر یک از این نقشها عمل خواهند کرد. منتج از آن( 

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نقش اجرایی ردیف

      ارائه و تهیه ایده و طرح اولیه مطالعه 1

      پروپوزالتهیه، تدوین و آماده سازی  2

      تهیه یا جمع آوری نمونه ها 3

      انجام آزمایشات و جمع آوری داده ها 4

      آنالیز آماری داده ها 5

      تفسیر داده ها 6

      نگارش متن مقاله و گزارشات طرح 7

      سابمیت مقاله و انجام ویرایش های آن  8
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  8+7+6(+5تا1مقاله ها( مشارکت در تمامی گزینه های )یکی از موارد معیار نویسندگی در مقاله )یا 

است. کسب بودجه، جمع آوری داده ها، یا نظارت کلی بر تیم پژوهشگران به تنهایی معیار نویسندگی 

 نیست.

مه و افراد فوق الذکر در محل ........... و در تاریخ ............ توافق کردند که هزینه های اجرای پایان نا

 نگارش و چاپ مقاله به شرح زیر تقسیم گردد.

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی مبلغ تخمینی هزینه مورد نیاز ردیف

    اجرای پایان نامه 1

    آنالیز آماری 2

    ویرایش مقاله در صورت نیاز 3

    چاپ مقاله 4

 به ذکر نام در مقاله نیست. الزامیدر صورتیکه هر یک از مشاوران دستمزد اجرایی خود را دریافت میکنند 

 داشتن شروط نویسندگی برای همگان الزامی است.

 توسط استاد راهنمای اول با دانشجو و استاد راهنمای دوم هماهنگ گردد. 4و3مورد 

 

موجب حذف )با ارائه اسناد مربوط از طرف استاد اول( ققین : عدم همکاری و همراهی با گروه مح1تبصره 

 خودبخودی فرد از پروژه و محصوالت مورد اشاره می شود.

: هرگونه توافق خارج از این توافق می بایست مجددا به تایید کلیه مجریان و همکاران پروژه رسیده و 2تبصره 

 مکتوب شود.

کمیته اخالق سازمانی دانشکده قابل حل و فصل نباشد به هرگونه اختالفی که در گروه محققین : 3تبصره 

، ارجاع و تصمیم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران یا باالتر )کمیته اخالق دانشگاهی یا کمیته اخالق ملی(

 نهایی الزم االتباع می باشد.

 کند. جادیا یسندگیتواند شرط نو ینم یبدون مشارکت علم نهیصرف پرداخت هز: 4تبصره 

اضافه کردن اسمی خارج از اسامی گروه مجریان و همکاران موضوعیت ندارد لیکن در موارد خاص با : 5تبصره 

 موافقت نویسنده مسوول بعالوه حداقل دوسوم مجریان و همکاران پروژه، بصورت کتبی، بالمانع خواهد بود.

 

 منتج از این فعالیت بشرح زیر است: در نهایت محصوالت
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 ...........................................................................مقاله اول بصورت فارسی/ انگلیسی با موضوع ....................... 1

 ترتیب نویسندگان در مقاله فوق به شرح زیر خواهد بود:

 رتبه

 نویسندگی

 نویسنده

 مسوول

نام و نام خانوادگی 

 )فارسی/انگلیسی(

  وابستگی )ها(

 )فارسی/انگلیسی(

رتبه کد شرط 

 نویسندگی

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

6 
 

   

 در صورتیکه قرار است مقاله دوم یا بیشتر نگارش شود جداول دیگری اضافه گردد.

 

این توافق نامه به تعداد ... نسخه صادر شد که هر یک در حکم اصل می باشد و دراختیار هر یک از 

فرم استفاده نشود معاونت  نیکه از ا یدر صورت قرار گرفت.و معاونت پژوهشی مجریان/ همکاران پروژه 

 نخواهد بود. سندگانینو اتیشکا یریگیمسئول پ یپژوهش

 

 نام و نام خانوادگی و امضا                                                              نام و نام خانوادگی و امضا

 

 نام و نام خانوادگی و امضا                                                              نام و نام خانوادگی و امضا

 

 نام و نام خانوادگی و امضا                                                          نام و نام خانوادگی و امضا   

 

 معاونت پژوهشی                                                       



 تاریخ: ...............

 

4 

 

 


