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 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران 1

 چکیده

ایفا هایی بیاورند که سهم به سزایی در آن دارد که نام خود را بر روی مقالهدغدغه ذهنی برای چاپ مقاله، محققان را بر آن می

المللی که توسط کمیته بین استر وای که در مورد نویسندگی مقاالت وجود دارد، بیانیه ونکومعتبرترین بیانیه اً. مسلماندنکرده

ICMJEه افتخاری، مهمان، پیشکشی و انواع غیرمعمول نویسندگی مقاالت، مانند نویسند ،، بنیان نهاده شده است. بر این اساس

های اصلی ر نویسندهواله، بایستی بر اساس بیانیه ونکوقم ئولنویسنده مس باشد. در نتیجه،ی، غیراخالقی و غیرقابل قبول میئرنام

عنوان نویسنده مقاله آمده است، استحقاق و شایستگی این امتیاز تمام کسانی که نام آنها به کهاید نم أییدید و تنمامقاله را مشخص 

نویسندگان نسبت به  ،منظور جلوگیری از هر نوع ابهام و تعارضی، بهتر است حتی قبل از انجام آزمایشاتبه ،عالوههرا دارند. ب

رسانی جامعه علمی در مورد اصول اولیه نویسندگی مقاالت مدنظر در این مقاله اطالع ،به توافق برسند. در مجموع امیترتیب اس

 خواستاراست.ا بوده و اهتمام جوامع علمی را در جهت رشد و شکوفایی اصول اخالقی و صحیح نویسندگی در میان محققین ر
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 مقدمه

هاییهاییوسططرعیمی ویویترططر شی وشواسطط هیشرفطط   به

هایی وزا زونیشرچرده،ی ویبهی شططدیویین تیقیقرقاقویویا ا  

راییمی یوی یقررر یویقیندرید یدی رهیمی و، جامعیشرفططط   م

قیقرقاریمی و،یسطط م یشططو ریوی ویبهی شططدیی ایبهی ندی

س ی] س دبر؛ی[1ت  رهیا ف ندانیوی  انیاماید یمقابل،یمیققان،یدای

و  اسرا انییف  اریمی و،یبایظهن یطرفیجد دییازیمفکالری

قنایدیق امر یجنامعیمی وی ایز  یسططلا یایدیکهیمو وب ویشططده

رندتوید یمقادریبب د.یازیآنیج یهیمو رئیهیامررازیین  قنانیبهیم

شناسویها ویمایندیز ر د ی شرهو ژهیقیقرقاقویاشا هیک دیکهیبه

ی ابد.ویشزشکویی ندیمو

اییقا  خویدا د،یچنایچهیزمرنهمفططکلیامررازیین رططندتو،یشر 

شعا یتفرهیمو شرتیا رپر یازی کیکاقبیب اییین شک شندیاروی

سندیمو رندتوییام ئو(ی] ندی شکیویازیین  س ی) ررهیا [.ی1ج

یققیآیچهیواضحیویمب هتیاس ی فا ییاس یکهیب ی ویی  دیم

بهیق ا یدادنیبه لهیوجندیدا دیوی  دی ایق غربی منظن یچاپیمقا

یید یآیهایذک ان شاکندیکهیسه یمه یویاس ی ندید یمقادقویمو

[.یبهیمبا قوی2قابلید اعییرر ی]یوجهچرهبهیدا دیویا تیمنضنعی

شططندیکهیتاهویمنجبیموی"شووو نابود ای کن چاپ ای"شططعا ی

ایید ی کیمقالهیبادیب ودیقعدادیین رندتانیبهیشکلیغر منصفایه

[.یشططا دیبرنانیتف یقایق نیبررططر ،یقکیین رططندهی کیمقالهی1]

 ویبا یقنهابه[.یین رططندهیقکیمقاله،ی3بندی]یقبن قابلبندنیام یی

کفططدیویمرططئنلر یکاملیمی ویویم یویقیقرقی ایبهیدوشیمو

[.ید یمقابل،ی1]یمهدهیدا دشطططدهی ندی ایب یلهیچاپمیرناییمقا

فن هایبهی رر دهیمی و،ید یاغیبیک ف   یت ام وزهیبای شدیویشر

اییازیمناملی ویبهیث  ی سطططردنی کیقیقرقیمی ویب یمج نمه

 شططدیمرکویاسطط ،یازیآنیج یه،یمرزانیا جاماریویایرفططا ار،ی

شا ص ف  ه،ی رندتانیه کا یوی- اکرن یقأثر یی د یاچ،ی قبهیین 

رهرالریمالویبه سر سیبندنیق فب دیقیقرقیمود شدیمنظن یشر با

قنهایبایال ییو،یمقادرییههاییبرتواسططط هیه کا یام وزیبهی[.1]

هایویملسطططرطططاریه کا ییا  ادیمرخصطططصیویزبدهیازیت وه

به رای قاطیمخریفیدی کهیازیی قاقویمرننع،یبی کهیشر یموقیقر  ودی

نی کیقیقرقیمی ویا تیام یمنجبیش ث  یشططدنیویش با ق یشططد

ب یک ده1شطططندی]مو ثا عاری  اوایوی کهی[.یازیط  و،یم ال یدی ا

                                                           
1  

راسیبرت کا ید یمق ندهیه  فادهیازیین رططط بهاسطططر مننانیال ییوی

ال ییویبهیش ا یآمدهیویقأثر یمثبرویهاییبرتشا صویازیه کا ی

د یه یچهید دهیشططدنیکا یقیقرقاقویویکرفر یوی ایدمانیقیقرقی

ال ییویشطططا صیمه یویهاییبرته کا ییدا د.یه چنرت،یمرزان

هاییهاید یسططررططر بندییجهایویدایفططواهقأثر تذا یید ی قبه

فهن ییمایندی4]دا دیبندییمخریفی قبه ف  اریم ،یCell[.ید یی

ScienceوییNatureکا ی بایه  قادری باد،ی،ید یم هاییمی وی

ا قباطیمرطططرقر ویمرانیقعدادیین رطططندتانیویا جاماریمقادری

باییذک یاسططط یکهیه کا یالبرهیشطططا ان [.5شطططندی]مود دهی

ویم اکزیمی ویقیقرقاقویمخریف،ی ویدیمثبرویش  دهی ملسرار

باشططدیشططندیویهدرییها ویا زا  یکرفر یمقادریمی ویمومو

ی[.1]

 ونکوور هیانیب

بخفدیویین رندهیبندنید یواقعیبهیشخصیدایفواهویامربا یمو

د.یمفهنمیویبازدهیمی و،یاجر امویویمالویم رقوی اید ی ندیدا 

سخ رئن یبندنیویشا رندهیبندنیه چنرتیم تنیبندنید یقبا یین 

ررویبدا رندهیبا  سردهی اید یب دا د.ی کیین  یدیمقالهیبهیچاپی 

مرططئنلر یویشاسططخونیمالوهیب یاضططن ییام ید یمقاله،یقبن ی

بهییچاپی سططرده،یوظرفهیاوسطط ؛بندنییرططب یبهیمیرناییبهی

شططکیویکهیارویام وزهیب  ویازییفطط  ار،یاطالماریم بنطیبهی

شده شدهید یمقالهیبا تذا یی ای یسه یه ی کیازیا  ادییامیب دهی

ی[.6کنندی]طیبیمو

س یبهیدویمن دیازیققیبشا ان شا هیذک یا فهن یا هاییمی ویم

ی1980هاییمفطططهن ید یاوا لیدههیدویمن دیازیققیب[.ی2کنر ی]

سرفادهیاز سنءا ضنعی شدیکهیم قبطیبهیدوییف یبندیکهیمن شکا ی یآ

ضنمویجنجالویقبد لیک د.یه یدویی رندتوی ایبهیمن مننانیین 

سططازییک دهیبندیدیویمقادریققیبوی ندی اید یا تیا  ادیسططاده

شزشططکویز  یبهیچاپییفطط  اریمفططهن یویسطط حیبادییز رطط 

ی[.:ی8وی7،ی2سایدهیبندیدی] 
American Journal of Cardiology 
Annals of Internal Medicine 
New England Journal of Medicine 

Proceedings of the National Academy of Sciences 

ف یمو سادهاولرتی  ا ویکهیبهیچ ؛یسازیید یمقادریبندآمد،ی

 ایداشرندیی1ن رندهیه کا اماید یه یدویمن د،یا تیدوییف یمننانیی
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صصید یزمرنهیم بنط،یویبه شدیوی ایبهیدلرلیقخ مننانیه کا یا 

هایآمدهیبند.یاروید یب  ویازیمنا د،یا تیدوییف یقایزمانی یامیآی

سامویاطالموییرا رهی س یا فا یمقالهیازیبندنییامی ندید ی ه  ایر

[.یزمایویکهی کییف شططانید ی7 ب یبندیدی]بندیدیوی ندشططانیبو

من دیباز ناسطط یق ا یی1985وید و یید یسططا یی1981یسططا 

ت  رند،یا تیدویقبن یک دیدیکهییامفطططانیب ی وییکا ها ویآمدهی

ایدیویمرططئنلر یمقادریققیبوی ایکهیم الًییقفططوید یآنییداشططره

یدی]قبن یی و یث8ویی7ک د مانیب جد یشر امننی[.ید یا تیز و

رید یمرانیمعرا هاییدزمیب اییام اییامررازیین رطططندتویمقاد

صااب س دمدا یوی [.یبیثیشر امننیا تی2یظ یبادیت   ی]ا  ادی

بهیقع  فیاصططط الااقویازیقبرلی منضطططنعید یآنیزمانیمنج ی

ی[.2شدی]ی3ویمه انی2،یشرفکفو1ین رندتویا رخا ی

شک،ی  اتر ق  تیویمعرب ق  تیبرایره اییکهیقایبهیام وزید یبدونی

من دیالزاماریین رطططندتویمقادریا ائهیشطططدهیاسططط ،یبرایرهی

ICMJEی
مع وریشطططدهیاسططط یویی5 وویکنیهرایرباسططط یکهیبهیی4

بنرانییهادهیی1988د یسططا ییICMJEال ییویییبرتقنسطططیک رره

س ی] فکلیازیمج یICMJE[.ی9شدهیا ایینمهت وهیکنچکویمر

س  شکویا ف  اریشز س دبر انیی سادیهییازی آ ندیمویت دیه کهی

شه یویکنو یکایادایبندهیویبهی6] ر یا تیت وهید ی ف [.یاولرتیی

شدهی وویکنیت وهه رتی اط یبهی اید.یبرایرهیویکنو یب یمع وری

رندتانی کی ساسیا تیبرایره،یین  س .یب یا سرنا یا صلیا چها یا

ی[:6] مقالهیبا ررویچها یشا صیاصیویداشرهیباشند

ش دازییویط ااوی ایهدا  یا فایییق یاسططاسططوید یا ده (1

 هاهایویش دازشییرا جیوی ایقفرر یدادهآزما  

 ین سیمقالهشر ک کید یینشرا یوی ایاصالحی (2

 قأ ردیویقصن بییها وییرخهییها ویمقاله (3

منظن یاط رنانیب یمهدهیت  رتیمرططئنلر یمیرناییمقالهیبه (4

یازید سرویآن

ها وی ایکهی ندید یمقالهیبا ررویمرئنلر یکاملیبخ یین رنده

ررویبدایدیکهیکدامیهآنید رلیبندهی ایب یمهدهیبور د،یب مالوهیبا 

کدامرتیقرططط   ر ی کا یمرطططئنل ندهیه  کا ی ایین رططط هایی

                                                           
1          
2  
3  
4  
5  

رایویکهییامیآیهایبهدا مهده رندهیآمدهیس .یق امویک مننانیین 

ررویبه شندیویقنهایبا  صن یمعاهدهیویکنو یم لیک دهیبا ق امویا

اید،یکرططایویکهیه یچها یاصططلی ایسطط لناهیکا ی ندیق ا یداده

رازیین رططندتویمقالهی ایدا ید.یا تیبرایره،یاسططریقاکیکرططبیامر

منظن یافظیجا واهیین رطططندتویب اییکرطططایویاسططط یکهیبه

تر ید.یبهیاسططریقاکیآنی ایدا یدیویمرططئنلر یآنی ایب یمهدهیمو

مننانیوسطططریهیب اییمبا قویا تیبرایرهیقصطططدیآنی اییدا دیکهیبه

سرفادهیشندیکهیبهیاصل رندتویازیا  ادییا یسیبیاقیامررازیین 

صن یدویویاو یم لیک ده ایدیولویباییدادنیاجازهیب اییم لیبهیا

ررویبه شند.ید ییررجهیبا  ق امویا  ادییکهیسه،یاقیآیهایت  رهی

اید،یمنقعر یمفا ک ید یاصن ید و یازیبهیاصلیاو یم لیک ده

وی نایدنییها ویمقاله،یدادهیشططندیید رقأین سیویقبرلیم و یشر 

ی[.6]

ضنعیکهی رئنلر یا تیمن کنندهیبهیچها یآ اییامیق امیا  ادیم لم

ه،ییاصلیبرایره،یبهیشکلید س یویبهیسزاید یمقالهیآمدهیاس ی ای

یب یمهدهیین رندهیمرئن یمقالهیاس یوید یار هیوظا فیس دبر 

 ایدبر انییفطط  هییررطط .یه چنرتیات یین رططندتانید  ناسطط ی

تذا یی با  ندهی ایشسیازی یامی کیین رططط اذریوی ایا زودنی

س ینشر  شند،ی شرهیبا فا یمقالهیدا دبر ی سیوی ایارویشسیازیایر

قالهییف  هیبا ررویقنضرحیبخناهدیویقنا قیق امیا  ادیین رندهیم

فندی ایب ایی ضا هیب س ییام یاذری ایا وییرزی  دییکهیق ا یا

ی[.6قررر یبخناهدی]

زیچها یاصلی،یا  ادییکهیک ر یاICMJEال ییویازییظ یک ررهیبرت

رندت ش ا طیین  س یوی ای ما  یک دهازی رروید ی ه  ایدییبا 

مننانیمثا ،یآمنزشیویین رطططندتانیمقالهییامیب دهیشطططنید.یبه

یظا ریسططط یو،ی  اه یآو ییمنابعیمالو،یا ا  یسطططازمایو،ی

صالحی وشیویو  ا  یویغیطک ک شرا ،یا سایوید یین تر یی 

قنها ویب اییکرططبیامررازیین رططندتویکا وییررطط یویزبایو،یبه

ا تیا  ادید یبخ یققد  یویقفططک یقد دایویشططدهیویبا رططرویازی

فاو هی شند:یمثالً،یم فخصی فا کرویآیهایبهیا تیط  قیم یق یم

صالحدهندهیمی و،یک ک شرا ییوی ایا کنندهیکنندهید یبخ یین

 [.6ین سیو...ی]شر 
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 یراصولیغ و نامتعارف یسندگینو یازهایامت

یاصطط الااریمرفاوقوید یار هیین رططندتویغر اصططنلویوجند

اص الحیین رندتویا رخا ییاشا هیقنانیبهدا د.یازیآنیج یهیمو

مننانیمثا ،یآو دنییامیه کا یا شطططدی ای  دیمرطططئن یبهی.ک د

هاییقکنرکویکهیهرچیمفطططا ک یکنندهیامکایاریویا ا    اه 

اید،ید یذک یی اید یکا یقیقرقاقویا فاییک ده القایهیوییق یقابل

یامی ئرسییین رندتانیب اییآو دنویتاهتر د.یا تیزم هیق ا یمو

بخ یویملسرهیمی ویکهید یآنیمفرن یهررندیااراسیاجبا ی

[.یک وی10ویی1] تر ید فطططا یق ا یموی کنندیوی ایارویقمو

ا تییو ن رططندتویشرفططکفططواییاسطط یبهییامییق ،یشد دهمرفاور

زمایویاسطط یکهیاسطط یه کا یا شططدیوی ایارویمادون،یبهی اط ی

یویهیوی اید یقالشیب اییبادیب دنیم قبهی وابطیویژسطط یدوسططرا

مننانیین رندهیی ا هی  دیوی ایاروید یایرظا یب اییم لیمرقابلیبه

باشدیوی[.یاص الحیبعدییین رندهیمه انیمو11شند.ی]آو دهیمو

شطندیکهیاسط یمیققیوی ایدایفط ندیم  حیبهیمنا دییاطالکیمو

رططندتانیدا اییمقادریمرعددیویمعرب ،یبهی ه سطط یاسططامویین 

اضططا هیشططدهیقایشططایسیچاپیمقالهیوید دهیشططدنیویامربا یآنی

ا زا  ی ابد.ید یا تیمرانیاصططط الحیین رطططندتوییام ئوی ایه ی

دا   یکهیشطططکلیغر قابلیقبن ید و ییاسططط یکهید یا تیمن دی

کنندهیویه کا یسططنءی  را یم بنطیبهیاذرییامی کیمفططا ک 

س ی] سامویا س یا  غ ید رلییو[یکهیم11 عا ید یمقالهیازی ه 

آو ییداده،یبندنیترر دهید یمنا دییچننیط ااویقیقرق،یج ع

س ی] شدهیا شرتیمقالهییامیاویاذری رر یویین شکلیی[.1قف د ی

د و ییازیین رططندتوییام ئو،یین رططندهیبهیمیققرنویکهیک بندی

وق یوی ایمها ریینشططرتی ایدا یدیبایقصططیرحیزبانیینشططرا ی،ی

شا ات ار ندییوی ایقررر یج الر،ی هاییت ا رب یکویک ککا 

کندیکهید یمقادریقیقرقاقویشا ررهییرر ییامی  دید یاسامویمو

م بنطیبهیین رطططندتانیبرا دیوید یقرططط  یقفطططک یویقد دایوی

ی[.1آ دی]مو

ایید یمقالهیدا د،یامرناعیازیق ا یدادنییامیشخصویکهیسه یم ده

رنبیمو رندیویغر ا القویمی شندیویبدق یازی  را ییبسییاش

هایی را  یبیمی ویوی   بایقق کهیا تیم لی مایویاسططط ی آنیز

غر ا القویه  اهیشطططند.یمثا یبا زیآنیم بنطیبهیمقالهیم و یی
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ی2006یایید ی کییفطط  هیا  ایوید یسططا سطط ق یادبویشططده

شططد.ید یا تیمقاله،یی1باشططدیکهیدویسططا یبعدیمقالهیاسططر دادمو

هاییبز تویازیمقادریمخریفیبهیه یچرططبایدهیشططدهیبند.یقکه

رندهیمذکن ی ش ،یمرعاقباًیین  رندهیدا مقالهیمذکن یقنهای کیین 

[.یب یاسططاسی12ویی1ققصططر ی ایب یت دنی کیدایفططجنیایدا  ی]

اسطططرفادهیازیی3ادبوی،یسططط ق COPE2ال ییویاصطططن یک ررهیبرت

هاییایرفطططا ییرا رهید و انیبدونیکا هاییایرفطططا  ا رهیوی ایا ده

[.یمقالهیمذکن یکهید یآنیج الری11باشطططدی]آو دنیم جعیمو

قنجهیق ا ییمقادرید و یبهیه یچربایدهیشدهیبندیدیزمایویمن د

کهی لهیNature newsت   ی قا واهیدادهیم شا  ایی اید یمن دی

Déjà vuفواهی قوزاسید یدادسیشر امننیمقادریدا اییید یدای

سطط ق یادبویمنرفطط یک د.یقر یها ولدیتا ی یمرنجهیمنا دیققیبی

هایی ا سططویزبانیویا  ایویشططدید.یبرططرا یید ی  ومیویبال 

Déjà vuمایموی ادودیاد کهی ندی لهیی%85ک قا مرتیآنیازیشنجیم

م بنطیبهیمیققانید و یآو دهیشدهیاس .یقنهایین رندهیمقاله،یبهی

امایین رططندهیمقالهید ی؛ی[12هرچیشاسططخوییدادی]یNature  رلیا

 ندییزبانو ا سطططکهید یوبال ییDéjà vuایی  ابیبهییامه

ف یک د،یقبن یک دیکهیب  ویشا ات ار هایبدونیآو دنیم جعیمنر

س .یاوی شرباهیوی  ای خیدادهیا شدهیویا رندتانیآنیآو دهی بهیین 

تف یکهید ییققصطططر یآنی ایب یت دنی کیدایفطططجنیایدا  یو

ین سیمقالهیاویمفطططا ک یداشطططرهیویبهی اط یاشطططرباهیویشر 

 [.12قصن شیمذ  ناهویک دی]

 یاسام بیترت

کنندهیمنقعر یمنقعر ییامیین رطططندتانید ی کیمقاله،یمنعکس

باشططد.یهرچیاجر امویویشططأنیمی ویین رططندهیمقالهیمذکن یمو

قنامدیجهایوی اصویب اییق قربیاسامویوجندییدا د.ید یواقع،ی

قادری یبیم نایی اصطططوید یاغ یامیاو یویآ  یمع ر ی منقع

[.ید یاغیبیکفن هایین رندهیاو ی13تر دی]قیقرقاقویبهی ندیمو

د یمقاله،ی کیمیققی قبهیشا رتیاسطط یکهیبرفططر  تیسططه ی اید ی

شرهید اا شرتیآنیمقالهیدا کهییامیآ  ،ی کیمیققیلوقیقرقیویین

شدیم  حیمو ف ندیا  شدی]ویدای [.یطبقیقیقرقویکهیب ی ویی1با



 
 

 اصول نویسندگی مقاالت علمی: بیانیه ونکوور

 

86 

97ماه  خرداد ،دوم، شماره هشتمنشریه نشاء علم، سال   

سپایرا وید یوبواهیمی ی1038 رندهیا فانیدادهیی1ین  شد،یی ایجامی

هاییمخریفیمی ویویشدیکهیمنقعر ییامیین رندهید یمرانی شره

ست،ی قبهیوید جهیا  ه ساسی ساسیم یک دی ایب یا اییوی ایب یا

[.یین رطططندهیآ  ،یمع ندًی14] یدیمرفاوریباشطططدقناقیقرقیمو

باشدیکهیه اهنوویویا قباطیمرانیین رندتانیین رندهیمرئن یمو

هایویوسق یدادهه کا ی ای  اه یی ندهیویمرئنلر یاصیویصی 

شدهید یمقالهی ای رندتانییامیب دهی فا ک یه ی کیازیین  قأ ردیم

ین رططندهیمرططئن یازی ودیه چنرتیایرظا یموی[.1دا دی] ب یمهده

فواهویوی امضاییجامعهیمی ویبایآد سیق اسیمعرب ،یا  رلیدای

د یدسطططر سیب اییداو انیباشطططد.یتاهویجا واهیآ  ،یقنسططططی

فویش یمو فک رندتانیا رخا ییوی ایشر ضنعیین  شندیکهیا تیمن

ی[.1شندی]و ن ید دهیموبه

ضلید و یی رنده،یمع س یین  مدمیقنا قید یجا واهیق ا تر ییا

ک بهاسطططط ی فاکیموهی مایویاق کهیا  ادیطن یمع ن یز ردی ا 

ربراًیه کنندهید یکا یقمفا ک  س یوید یش وژهیالشیویسه یی

ایدیویه کسیب یا تیباو یاس یکهیکا یاویمه ر یازید و ییداشره

رهیاس .یا تیقبرلیمنازمارید یدیراییمی یبررا ی ا جیاس .یک ر

COPEویق قربیینید یینشططرتیمقالهکندیکهیمیققاقنصططرهیموی

رندتانیقبلیازیایجامیویشر یب دنیآزما   سامویین  ص ر یا هایق

هایدسططط یدادنیویا ریزدنید یا تیمن دی کهیقن یدیویا ن بور 

کندیویبهر یاسططط یمیققانیقنا قی ندی ایب ی وییکفا  یی و

هیسططازمایویمفططابهیبایک رریCOPEی[.ید یواقع،15کاغذیبراو یدی]

ICMJEرهموی کهیقنصططط  اییسططط دبر انیویها وی ایبباشطططدی

کندیو  ا فططو انیوییاشطط انید یق امویوجنهیا القویمنرفطط یمو

منظن یآمنزشیویا ا  یسططط دبر انیوی[.یا تیسطططازمان،یبه11]

فا یویچاپ،ی صن یا القویایر س یکهیبایا شدهیا ا  ادییا جادی

ی[یویهدریآنیک کیبهیا ققاءیویقعالوی  هنگ16دا یدی]یس وکا 

یی واجیاصططن یوسططنسطط  ایرفططا یویچاپیویهدا  یآنیبهی

ی[.16]یباشدا القوید ی  هنگیچاپیویایرفا یمو

 

 پر مقاله و پرکار اریبس سندگانینو

ین رطططندتویوجهیبا زیقیصطططرالریویدای یمی ویمیرطططنبی

ف ندانی شند.مو سویدای سهیمیققیمخریفیبهیب   د یقیقرقو،ی
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ش کا یویش یمقالهیش دا رند.یا تیسهییف ید یاسکنشنسیبهیب  سوی

سا ،ییمقالهید یه ی72برفر یازییکهشر امننیین رندتایویش دا رندی

ی؛ایدد یه یسا یبهیچاپی سایدهی2016قایی2000هایید یبرتیسا 

بهیمبا قویمعاد ی کیمقالهید یه یشنجی وز.یآما یویا قامویکهیازی

ویغر یباو یاس .ید یا تیب  سویبر ییمنظ یبررا ی،یغر میر ل

من دی ا  یشطططدیویقالشیب یا تیبندهیکهیقنهایمقادریی9000ازی

ی[.9] بور ید مدیظ یق ا ی2کامل

شاهدیویمد کویازیا نکهیا تی شفاریبند.یهرچی صادکیوی رروی با 

اید،ییررطط .یب  ویازیین رططندتانیکا ییامناسططبوی ایایجامیداده

باشطططندیوید یررجهیبز  یموهاییمیققرتیازیامضطططاییامرالر

قنایندیاسرایدا دهاییدزمی ایب اییین رندتویمقادری  اوان،یمو

هایویدهد،یب  ویازیزمرنههایه چنرتییفانیموداشرهیباشند.ی ا ره

هاییقیقرقاقویقعا  فی اصی ندی ایب اییین رططندهیشططدنیقر 

ی7888دا ید.یطرفیوسطططرعویازیین رطططندتانیش کا یویش یمقالهی)

رند شدهیکهیین  ررند(ید یی9000ی%86هیثب ی سویه یف یمن دیب  

زمرنهی رز کیمقادری ندی ایچاپیک دهیبندید.ید یمن دی رز کی

ال ییویهاییبرتوسططریهیقر هایم نماًیبهذ اریویای ژییباد،یش وژه

ی1000ارویبادیییبرططرا یبز تویبهیایجامی سططردهیبندیکهیتاهو

ش ک  ضنی اید یب دا یدیویق امویا  ادی مننانیکنندهید یقر یبهم

مننانیمثا ،یشنید.یبهین رندتانیشا صیمضنیقر ی ه س یمو

مقادقویبایصطططدهای ایهزا انیین رطططندهید یمرانیاجر اعیهزا انی

س نیشا همیققویکهیب ی وییش وژه شند،یتذا ییموها ویکهید ی

رندتانیکا یمو س .ید ییررجهید یا تیب  سویین  کنند،یمع ن یا

اید.یازیآیچهیکی ایاذریک دهیویبهیشطط ا ییراو دهد یانزهی رز 

اییین رططندهیثب یشططدهیاسططامویچرنویوی ایک هی909باقویماید،ی

آیجایکهیاسططکنشنسیه رفططهیقاد یبهیقفططخرصیوی داشططرندیویاز

باشد،یا تیاسامویم کتیاییی وق ا زید س یاسامویچرنویویک ه

شرباهیبه س یبهیا شنیا د یی،دمننانی کی  دیواادید ییظ یت  رهی

شفار ساموییرزیاذرییررجهیبهیهدری سازییوی  عیابهامیا تیا

سا یشده سامویچرنویویک هی2016اید.ید ی ایی  عیزمایویکهیازیا

ین رططندهید یچرتید دهیشططدیدیکهیجزءیی12ابهامیشططد،یاداقلی

ین رندتانیش کا یویش یمقالهیبندید،یبرفر  تیقعدادییرب یبهیه ی

قادیب یا تیاسطط یکهیا تیکهیالبرهیامری2016کفططن یید یسططا ی

قنایدیبهی رططادیمی ویویچاپیمقالهیبایشن ،یم قبطیمنضططنعیمو
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باشد.یمالوهیب یاسامویمبه ،یه چنرتیاسامویت وهویویمنا دیی

وی ایمقادرییشطططندی ایاسطططامویقک ا یکهید یآیهای  اید دهیمو

اییوابررهییبندهیویا جاعیکنف ایرویکهیبهیهرچیسازمانیویملسره

ی[.9ایدی]رزیاذریت د دهیفدهیبندیدیی

ین رطططندهیش کا یویش یمقالهید یکلیجهانیباقویی265د ییها  ی

هاییایجامیشدهید یمایدید.یقعدادیین رندتانیش کا یبعدیازیغ با 

سا  شدیی2014ویی2001هاییبرتی شرهیویشسیازیی20  ب اب ییدا

س .ید یقدمیبعدییبهی شرهیا فویدا رندهیی265آنی ویدیکاه ین 

ونیهییظ یوید دتاهیآیهاید یمن دیا نکهیچیوشدییمذکن یا  رلیزده

اید،یایدیویجزءیین رططندتانیش یمقالهیشططدهبهیا تیم ایهی سططرده

 ناسططرهیشططد.یمالقهیبهیقیقرق،ی اهن اییمیققرتیجنانیمرعددی

کا یبندن،ی هب ییقر ی ایقر  عدد،یه  قاقویمر هاییهاییقیقر

اقو،ید یهاییمخریفیویمرعددیقیقرقد یانزهیکا یک دنترر ده،ی

هاییبز  یبندن،ی،ید ی أسیش وژهکا آمددسطططر سیبندنیمنابعی

 صططنصططراریا زشططویشططخصططررویمایندیسططخاوق ندییویبهی

تذا ی،یز ادیبندنیقج بهیویسططاماری نابیمیدودیازیاشططر ا 

سخ رندتان9] هایبندیدم دهیشا ش یمقالهیویی[.یادودییر ویازیین 

ی101شططکویش کا ،ید یانزهیمینمیشزشططکویویز رططرویبندید.یشز

سالم ی سرویوی ر 17،یمرزی11یف ،یمی یقند  سوی،یز  ویی6شنا

ند تی9یف ی]ی3هاییمفنیویبر ا ی [.ی کی  دیژاشنویمضطططنیچ

دا یا تی ویدیبندهیویب یاسططاسیقعا  فیآکادمویب جرططره،یش چ 

ی12ییایجامیشططدهید یا تیقیقرق،یجزءیا  ادیش کا یویش یمقالهیب ا

رنبیمو ساسا یققن  ویمی یامیا تی  دیب یی1976 یشندیویازی

ی[.9ی ا هیشدهید یاسکنشنسیآمدهیاس ی] مقالهی2566 ویی

ین رططندتانیش کا یویش یمقالهیه چنرتید یملسططرططاریقیقرقاقوی

فر ید دهیمو فویازی کیقیقرقیبر شکلیبخ صویبهی شنید.ی ا

ین رندهیی9مننانیمثا ،یدایفواهیا اس نسید ی ق دامیهیندیکهیبه

دیویقاییآیهایین رططندهیه کا یهرططرنی7هیش کا یویش یمقالهیدا دیک

شه ی ق دامی عالر یدا ید.ی فر کویم قبطیبای ایازیقی5د یمقادریم

فواه س یمیققرتیش کا یازیدای ساچن هاییها وا د،یک ب  جیویما

بندیدیکهید یم العاریت وهویمخریفیین رطططندهیه کا یبندید.ی

ین رندهیازیملسراریتنیاتننیبندیدیکهیبایه یب ی ویی کیی11

م العهیبز  یویت وهویمفططر  ید یمن دیسطط طانیویقرذ هیکا ی

 [.9ک دیدی]مو
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یف یازیین رطططندتانیش کا یویش یمقالهیم بنطیبهیی81د ییها  یبهی

ا  رلیزدهیشطططدیویازیآیهاید یمن دیم لیبهیمفادیی2016سطططا ی

شد.یازی سلا ی سخیدادید،یاغیبیی27معاهدهیویکنو ی یف ییکهیشا

تاهوی هایمنفویبندیوی هدهیاطالمویشاسطططخیآی عا ارویازیا تیم

رخهییها ویمقالهی ای شرندیکهیی ررا ییاذمانیدا شرند.یارویب یدا

ادج ایایدیولوی نایدنیویقأ ردیآنی ایام ییدزمتاهییخنایدههرچ

ی[.9دایررندی]مو

 گیرینتیجه

آیچهیبا رططروید یدا  هیه  یق ا یتر د،یم لیبهیاسططرایدا دهایی

 ودیه  کیازیا  ادییباشططد.یایرظا یمومن دییرازیین رططندتویمو

رندتانیآمده،یازیق امویمفادی سامویین  س یا کهییامیآیهاید ی ه 

عدی،ی قدمیب ند.ید ی بهیآنیم لیکن تاهیبندهیوی رهیویکنو یآ رای ب

 اری ندی ایازیین رططندهیطن یشططفاریایرظایفطط  اریبا رططرویبه

مرططئن یمقالهی وشططتیکنند.یین رططندهیمرططئن یبا رططرویاط رنانی

شدهیبه س ی صلیی ا دیکهیق امویا  ادی ه  رنده،یاا مننانیین 

قبلیازیبا تذا ییمقاله،یآنی ایم العهیویمیرناییآنی ایقأ ردیک دهی

رنده شندیویق امویین  رخهییها وی اید  ا  یک دهیبا شندیهایی با

به[.یه چ10] ندتونرت،ی هاییمنظن یجینتر ییازیایناعیین رططط

یامرعا  ویچننیا رخا ی،یشرفطططکفطططویوی اییام ئویوی ایاذری

ررویا تیم یبی ایکهیق اموی رئن یبا  رندهیم س ،یین  یابجاییا

ا  ادییکهیسطططزاوا یامررازیین رطططندتویمقالهیهرطططرند،ییامیب دهی

سططه یسططازییامررازیویمنظن یشططفارایدی ایقأ ردیی ا د.یبهشططده

ی:وبواهویبهیآد سی1ین رندتویمقاله،یآکادمویمینمیام  کا

www.nasonline.org/about-

nas/Transparency_Author_Contributions.html 

هایییدا دشد دیآو دهیکهیوبواهییف  اقویکهیاسرایTACS ایبهییامی

شنیدیویوظا فیین رندهیمرئن ید یآیهایین رندتوی ایمرعهدیمو

[.ید ییها  ،ی10قع  فیشططدهیاسطط ی ای ه سطط یی ندهیاسطط ی]

قنصططرهیم لیبهیمنادیبرایرهیویکنو ید ی صططنصیین رططندتوی

اسططط یویاصططط الااقویچننیین رطططندتویا رخا ی،ییمقادر

 شند.شدرییفویموشرفکفویویمه انیبه

www.nasonline.org/about-nas/Transparency_Author_Contributions.html
www.nasonline.org/about-nas/Transparency_Author_Contributions.html
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 اختصارات

ICMJE: The International Committee of Medical 

Journal Editors 

COPE: The Committee on Publication Ethics 

TACS: Transparency in Author Contributions in 

Science 
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