
 http://ijme.mui.ac.ir (28)22: 1401/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / مهر  208

 مقاله پژوهشی 

 

و ارائه  یدر مقاالت پژوهش سندگانینگارش مشارکت نو یبر الگوها یمرور
 مشارکت یرنگ فی: طیکاربرد یالگو

 
 * انییخادم رضا دیمج ،انیکاظم ههیوج دهیس

 

 

 چكيده

از گذشته  شیب سندگانیسهم نو نییاخالق پژوهش از جمله تع یگرفتن اصول اساس دهی، مساله نادهاپژوهش ادیامروزه با ازدمقدمه: 

 ،متفاوت یالگوها سهیمقا با هدفمطالعه است. این  بخش در مجالت معتبر ارائه شده نینگارش ا یبرا یمتفاوت یگردد. الگوهامی مطرح
 انجام شد.زبان  یدر دستورالعمل مجالت فارس سندگانینوجهت نگارش بخش مشارکت  یکاربرد یالگوو ارائه 

 یراهنما ،یسندگی: دستورالعمل نویو فارس یسیانگل یهاواژه دیاضر با استفاده از کلح (Narrative) نتیس یمقاله مرورها: روش

ناشران حوزه  تیدر وبسا سندگانینحوه نگارش بخش مشارکت نو سهیو مقا یبه بررس سندگان،ینو یهمکار هیانیب سندگان،یمشارکت نو
 تی، بدون محدودIranmedex، Google Scholar یاطالعات یهاگاهیپادر  یسیو انگل یو دستورالعمل مجالت معتبر فارس یپزشک

 پرداخته است. یزمان

 گریکدیمختلف با  یهاو از نظر جنبه یینگارش شناسا یدوازده الگو ،یو مجالت و حذف موارد تکرار هاتیوبسا یپس از بررسنتايج: 

 International Committee)یارهایقوت هر کدام از جمله تطابق با مع مختلف و اخذ نقاط یالگوها عیبا تجم تیشدند. در نها سهیمقا

of Medical Journal Editors) ICMJE و (Committee on Publication Ethics) COPEیبصر ی، استفاده از الگوها 

الگو  نیارائه شد. در ا یشنهادیپ یالگو کیو سهولت درک توسط خوانندگان،  یاسام بیبر ترت قیامکان نظارت دق ل،یجهت سهولت تکم
مشارکت به  زانیم تیشده اکسل مشخص و در نها فیتعر شیاز پ لیدر فا سندگانیسهم نو ،ICMJE یارهایمع فیضمن ارائه تعار

در  میدرج مستق تیبا قابل " Color-Coded Contributions " ای "مشارکت یگرن فیط"تحت عنوان  یرنگ فیبا ط یصورت جدول
 شود.می مقاله ارائه

ساده و شفاف ارائه نموده  یچارچوب کاربرد کی ،یموجود قبل یمطالعه با اتکا بر نقاط قوت الگوها نیدر ا یشنهادیپ یالگوگيري: نتيجه

 مهم حوزه اخالق در پژوهش است، یهااز شاخص یکیکه  یسندگینو یارهایمع تیآن در مجالت به منظور رعا کارگیریبهلذا ، است
 اشد.ب دیتواند مفمی

 

 اخالق در پژوهش ،یمقاالت پژوهش سندگان،یمشارکت نوهای کلیدی: واژه
 222تا  208 (:28)22؛ 1401 مهر پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 

 یهااز شاخصه یکیدر عصر حاضر پژوهش به عنوان 

                                                 
 ،یاجتماع ی(، گروه پزشکاری)استاد انییخادم رضا دیدکتر مجنویسنده مسؤول:  *

. رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک
khademRM@mums.ac.ir 

با پژوهش و  شرفتهیو روح جامعه پ است مطرح شرفتیپ
 دهیمسأله ناد قات،یتحق ادیازد است. اما با ختهیآم قیتحق

 ،یدانشکده پزشک ،یاجتماع یگروه پزشک ،یتخصص اریدست ان،یکاظم ههیوج دهیس دکتر

 ( kazemianV4001@mums.ac.ir. )رانیمشهد، ا مشهد، یدانشگاه علوم پزشک

 30/3/1401، تاریخ پذیرش: 25/2/1401، تاریخ اصالحیه: 30/1/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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از گذشته  شیاخالق در پژوهش ب یگرفتن اصول اساس
 سندگانینو یمطالعه بر رو کیدر  .(1گردد)می مطرح

درصد و  41 یافتخار سندگانینو یمقاالت، فراوان
درصد گزارش شد و 2 (Ghost Author)روح  سندگانینو
 تألیف یارهایالزم از مع یآگاه سندگانیدرصد از نو 15

در رابطه  2021در سال  گریدای در مطالعه .(2را نداشتند)
 یهادر مورد دستورالعمل سندگانینو یآگاه یبا بررس

درصد  81 ،یافتخار تألیفو نسبت  یسندگینو
 ICMJE تألیف یهادهندگان با دستورالعملپاسخ

(International Committee of Medical Journal 

Editors)  خود ادراک شده  یافتخار سندهینوآشنا بودند و
 فیتعر یافتخار یسندگیکه نو یدرصد بود. در حال 5/13

 نشان جینتا نیرصد است. اد ICMJE 40 شده توسط
 ICMJE یهاباال از دستورالعمل یآگاه رغمعلیدهد می

در بخش قابل  هادستورالعمل نیا سندگان،ینو انیدر م
 .(3روند)نمی از مقاالت به کار یتوجه

اصول اخالق در نگارش مقاالت  تیرعا ریاخ یهاسال در
 یمشارکت یهادر گروه یسندگیو انتساب منصفانه نو یپزشک

سوءرفتار  .(4برخوردار شده است) یدوچندان تیاز اهم
دارد.  یگوناگون یهایبندمیانواع متفاوت و تقس یپژوهش

( Fabrication(، جعل )Plagiarism)یتقلب شامل سرقت علم
 Citation) یتخلفات استناد (؛Falsification) فیحرو ت

Violationیسندگی( و تخلفات نو (Authorship 

Violation) هستند. یچند مورد از انواع سوء رفتار علم 
تخلفات  ،یسندگیموارد فوق در حوزه تخلفات نو نیاز ب

رخ دهد که انواع مشهورتر آن عبارتند  تواندیم یمتفاوت
 ،(Gift Authorship)یافتخار ای ییهداا سندهینو (1از:)
حق  عییتض ،(Ghost Authorship)دایناپ ایشبح  سندهینو

 . یپژوهش یناسپاس ،یهمکاران پژوهش
 یالمللبیناز رخداد موارد فوق، انجمن  یریشگیجهت پ

اخالق نشر  تهی( و کم5)ICMJE"" یعلوم پزشک رانیسردب
"COPE" (Committee on Publication Ethics)(6 )

که  اندعنوان نموده اریمع 4را در قالب  یسندگینو طیشرا
در راهنمای کشوری  هااریمع نیشده است. ا انیب زیردر 

توسط  و (7)اندذکر شده زیاخالق در انتشار آثار پژوهشی ن
جهت  یدرمان و آموزش پزشک ،وزارت بهداشت

 کنیول اند.دهیگرد زبان ابالغ یدر مجالت فارس کارگیریبه
 یارهایدر رابطه با مع یقو یهادستورالعمل نیا وجود اب

قابل اعتماد  یهاکیفقدان تکن ،یسندگینو و اعتبار تألیف
باعث کاهش  سندگانینو یصحت ادعا تأییدجهت نظارت و 
 .(8)گرددمی یاظهارات نیچنقابلیت عملیاتی 

از نظر  یسندگیاحراز نو یهااریالزم به ذکر است مع 
ICMJE  از:عبارتند  

 ای دهیا یطراح ای یدر مفهوم پرداز یداشتن سهم اساس .1
 ها؛داده ریو تفس لیو تحل هیتجز ایها داده یگردآور

 اثر؛ یدر محتوا ینظر انتقاد دیتجد ایساختار مقاله  یطراح .2
 شود؛یدست نوشته که جهت انتشار فرستاده م یینها تأیید .3
کار و حصول  یهاجنبه در مورد تمام ییگوپاسخ یتوافق برا .4

هر  یکپارچگی ایت مربوط به صحت سؤاالاین که از  نانیاطم
 و حل شده است. یبررس یاز کار به درست یبخش

هستند  یمتعدد یهاکه شامل جنبه 2و  1 یارهایمع یبرا 
 یکاف اریاحراز آن مع یبرا هایژگیاز و یکیداشتن حداقل 
نداشته باشد،  را ارهایمع نیاز ا کیهر  یاست. اگر فرد

و تشکر  ریو در قسمت تقد شودیمحسوب نم سندهینو
 نام فرد مورد نظر را ذکر کرد. توانیم

از  یالمللبینانجام شده، مجالت معتبر  یاساس جستجو بر
 یناشران مشهور زی( و ن10)BMJ( و 9)Natureجمله 
را در  ارهایمع نی( ا12)SAGE( و11)Elsevierمانند 
از  یکیو در واقع  اندقرار داده نسندگاینو یراهنما
به  یمجالت، بخش نیدر ا یمهم در هر مقاله علم یهابخش
 Authors Contribution ای "سندگانینو ارکتمش"نام 
 یهااغلب در دستورالعمل نی. اما مجالت و ناشراست

متفاوت هستند و در  یپزشک سندگانینو یخود برا تألیف
 یدر برخ یاز طرف .(13)وجود ندارد هیمورد وحدت رو نیا

در  حاتیزبان، بدون ارائه توض یاز مجالت فارس
در فرم تعهدنامه  بخش صرفاً نیا سندگان،یدستورالعمل نو

 انیب رغمعلیموارد  ی( و در باق14)عنوان شده سندگانینو
تنها به  سندگانینحوه نگارش مشارکت در دستورالعمل نو

ات در حوزه تخلف فیو تعار ICMJE یکل یارهایذکر مع
 یساز ابهامات نهیلذا زم .(17تا15)بسنده شده است تألیف

 قیدق نییگردد از جمله عدم تعمی مشارکت نییتع انیدر ب
از نظر مجله  هاتمیآ یسازیو نقاط برش جهت کم ارهایمع
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اثر، عدم مطابقت با  سندهیآن به عهده نو یو واگذار
 یدعاعدم امکان نظارت بر صحت ا ،ICMJE یهااریمع
در  قیاست که وجود اطالعات دق یدر حال نیا. سندگانینو

 ق،یدق یانیب ها،یدر خروج نیمورد مشارکت محقق
را  نیمحقق یهااستاندارد شده و قابل خواندن از مشارکت

از  یترتر و شفافجامع دید جهیدهد، و در نتمی شینما
 جادیا بردیم شیکه پژوهش را به پ یها و اقداماتنقش
نگارش  یمطالعه انواع الگوها نیلذا در ا .(18کند)می

قرار گرفت و تالش شد  یمورد بررس سندگانیمشارکت نو
 یکاربرد یبر نقاط قوت و ضعف آنها، الگو هیبا تک

مجالت  سندگانیجهت نگارش بخش مشارکت نو یشنهادیپ
در  یالگو گام مؤثر نیاست ا دیشود. ام هیزبان ته یفارس

 .باشد یسندگیتخلفات نو تریشبجهت کاهش هر چه 
 

 هاروش
از نظر نحوه  سندگانیبخش مشارکت نو یمقاله مرور نیدر ا

مجالت حوزه  یالمللبینناشران  یهاتینگارش، در وبسا
در  نیداخل کشور، همچن یو ناشران اصل یپزشک

در  یسیو انگل یدستورالعمل مجالت معتبر و مقاالت فارس
و  Iranmedex، Google Scholar یاطالعات یهاگاهیپا

 یهاواژه دیگوگل با استفاده از کل یعموم یموتور جستجو
 Author contribution statement"،"Author" یسیانگل

contribution guideline"، Authorship"" یو فارس 

 ،«سندگانیمشارکت نو یراهنما» ،«یسندگیدستورالعمل نو»
مورد  یزمان تیبدون محدود ،«سندگانینو یهمکار هیانیب»

 گرفت.  رارق سهیو مقا یبررس
 یمقاله فرض کیمختلف،  یشدن الگوها سهیقابل مقا جهت

آن در  سندگانینو یمند برامتناسب و هدف یهابا نقش
نام  شد. یسازادهیمختلف پ ینظر گرفته شد و در الگوها

آنها در  یادعا بیبه ترت یمقاله فرض سندگانینو یفرض
شناس، رضا حق ،یزیعز یعل" گانسندیبخش مشارکت نو

. دیگرد نییتع "کاظم پور دیمج ،یسارا ابطح ،یموریت میمر
 ینکات مثبت و کاربرد قیبا در نظر گرفتن و تلف تیدر نها
 یساده از نظر اجرا برا ییمختلف، الگو یالگوها

 نیآنها و همچن ینظارت بر ادعا تیبا قابل سندگان،ینو
خوانندگان اثر به همراه قالب امکان انتشار در مقاالت جهت 

 شد. شنهادیاکسل پ شده نییتع شیاز پ
 

 نتايج
 ی نگارش مشارکت نویسندگانالگو 12 این مطالعه در

 :اندتوضیح داده شده زیرکه در  گرفت قرار یابیباز مورد
 طبق دستورالعمل نویسندگان ناشر ،اول یالگو

(11)Elsevier ( 19و)Springer ( 20و)Wiley که است 
ی احراز نویسندگی و ارائه تعریف برای هر هابا ذکر آیتم

مشارکت برای هر ی خواهد تا نحوهمی کدام، از نویسندگان
 شود.می یک از نویسندگان به صورت مجزا بیان

 

 Elsevier ،Springer، Wileyآیتم های احراز نویسندگی :الگوی اول
 تعریف عنوان

 قیتحق یکلاهداف  نیها؛ تدودهیا  یمفهوم ساز
 هامدل جادیا ؛یروش شناس یطراح  یروش شناس

  یبانیپشت یهاتمیو الگور یوتریکامپ یکدها یساز ادهیپ ،یوتریکامپ یهابرنامه یطراح ،یسیبرنامه نو  افزارنرم
 یقاتیتحق یهایخروج ریو سا هاشیآزما/جینتا یکل یریجداگانه، تکرارپذ ای تیاز فعال یچه به عنوان بخش ،ییآزمایراست  یاعتبار سنج

 مطالعه یهاداده بیترک ای لیو تحل هیتجز یبرا یرسم یهاکیتکن ریسا ای یمحاسبات ،یاضیر ،یآمار یهااز روش استفاده  لیتحل
 ها/شواهددادهآوری جمع ایها، شیبه طور خاص انجام آزما ،یو بررس قیتحق ندیفرآ کی انجام  یو بررس قیتحق

 لیو تحل هیتجز یابزارها ریسا ای یمنابع محاسبات ق،یابزار دق وانات،یح ،یشگاهیآزما یهانمونه ماران،یها، مواد، بمواد مطالعه، معرف هیته  منابع
 است(  یها ضروردهدا خود ریتفس یکه برا ی، در مواردافزارنرم)از جمله کد  قیتحق یهاحفظ داده و فراداده دیتول یبرا یتیریمد یهاتیفعال  هاداده تیریمد

 (ی)از جمله ترجمه اساس هیاول سینو شیوشتن پن  یاصلسینوشیپگارشن
 یاصل یقاتیاز گروه تحق یتوسط افراد ینیبازب ای ریتفس ،یانتقاد یبررس  شیرایو و یبررس
 ارائه داده ژهیارائه کار منتشر شده، به و ایو/ جادیا ه،یته  تجسم
 یاصل میخارج از ت یگریاز جمله مرب ،یقاتیتحق یهاتیفعال یو اجرا یریزبرنامه یبرا یبرنظارت و ره تیمسؤول  نظارت

 یپژوهش یهاتیفعال یو اجرا یریزبرنامه یو هماهنگ تیریمد تیمسؤول  پروژه تیریمد
 هینشر نیبه ا یپروژه منته یبرا یمال تیحما کسب  یمال تأمین
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 مثال برای الگوی اول: 
 :مشارکت نحوه

ی، نگارش مقاله، روش شناس: مفهوم سازی، علی عزیزی
 ی.مال تأمین، پروژه تیریمد تجسم، نظارت، ،یاعتبار سنج

ی، نگارش مقاله، روش شناسسازی، رضا حق شناس: مفهوم
  ی.مال تأمین ،پروژه تیریمد ی، تجسم، نظارت،اعتبار سنج

، هاداده تیریمد ،منابع ی،و بررس قیتحق: مریم تیموری
 رایش، تجسم، نظارت. وی

، هاداده تیریمد ،منابع ی،و بررس قیتحق: سارا ابطحی
 تجسم، نظارت.  ،ویرایش

 ، ویرایش، تجسم، نظارتهاتحلیل داده و : تجزیهپورمجید کاظم
 الزم به ذکر است که دستورالعمل نویسندگان ناشر

(9)Nature ( 10و)BMJ  معیار  4تنها با ذکرICMJE  بدون
خواهند تا می از نویسندگان هاف برای آیتمارائه تعری

برای هر یک به صورت مجزا مانند نحوه  مشارکت خود را
 مشارکت فوق تعیین نمایند.

 
اساس دستورالعمل نویسندگان مجله  بر الگوی دوم

(Transportation Research Record Journal )

TRR معیار  4 که با ذکر استICMJE از نویسندگان 
 رای هر یک از معیارهای نویسندگی اسامی افرادخواهد بمی

 .(21بیان شود)
 

 :مشارکت نحوه

آوری جمع .ر.ح -طراحی طرح: ع.ع  .ر.ح -مفهوم: ع.ع /ایده
تفسیر  یا/و تحلیل و تجزیه .س.ا -: م.ت هاداده پردازش یا/و

 -س.ا -.ت ویرایش: م .ر.ح -ع.ع  :نگارش مقاله .: م.کهاداده
کنترل و  .م.ک -س.ا -م.ت  -ر.ح  -ی: ع.ع نهای تأیید .م.ک

 م.ک -س.ا -م.ت  -ر.ح  -نظارت: ع.ع 

 
مطابق با دستورالعمل نویسندگان مجله  الگوی سوم

(IADMFR (International Association Of 

Dentomaxillofacial Radiology Journal در است .

برای هر یک از نویسندگان  ICMJEمعیار  4 این الگو با ذکر
 .(22شود)می تعیین مشارکت بیان

 
 برای تعیین مشارکت هر یک از نویسندگان ICMJEمعیار نمونه  الگوی سوم:

 نحوه مشارکت نام نویسنده

 تأیید نهایی، کنترل و نظارت ،مفهوم، طراحی طرح، نگارش مقاله/ایده ع.عزیزی

 ترل و نظارتتأیید نهایی، کن ،مفهوم، طراحی طرح، نگارش مقاله/ایده ر.حق شناس

 ، ویرایش، تأیید نهایی، کنترل و نظارت هاداده پردازش یا/آوری وجمع م.تیموری

 ، ویرایش، تأیید نهایی، کنترل و نظارت هاداده پردازش یا/آوری وجمع س.ابطحی

 ها، ویرایش، تأیید نهایی، کنترل و نظارت تفسیر داده یا/و تحلیل و تجزیه م.کاظم پور

 
 

ناشر  یک دستورالعمل دیگر از طبق هارمالگوی چ

Elsevier  است و نوع مشارکت را به صورت چک لیست
 البته .گرددمی زیر ارائه نموده که توسط نویسندگان تکمیل

مشخص  یتربیش اتییرا با جز سندهیتوان سهم نومی

 لیو تحل هیکه در انجام تجزای سندهینورد. به عنوان مثال ک
 ی نظیرتربیش اتییجز دتوانیم مشارکت داشته است

 لیو تحل هیانجام تجز» یا «یوتریکامپ یساز هیانجام شب»
 (23) د.نمایمشخص را هم  «یآمار
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 ............:...سندهینو

 طراحی ایده و طرح ☐

 جمله( کیاز  شیب ؛یاری)اخت دیمشخص کنتر بیش اتییرا با جز مشارکت

 هاداده پردازش یا/وآوری جمع ☐

 جمله( کیاز  شیب ؛یاری)اخت دیمشخص کنتر بیش اتییرا با جز مشارکت

  لیو تحل هیتجز و های دادهگردآور یابزارها ☐

 جمله( کیاز  شیب ؛یاری)اخت دیمشخص کنتر بیش اتییرا با جز مشارکت

 هاتفسیر داده یا/و تحلیل و انجام تجزیه ☐

 جمله( کیاز  شیب ؛یاری)اخت دیمشخص کنتر بیش اتییرا با جز مشارکت

 نگارش مقاله ☐

 جمله( کیاز  شیب ؛یاری)اخت دیمشخص کنتر بیش اتییمشارکت را با جز

 سایر ☐

 جمله( کیاز  شیاست؛ ب ی)الزام دیمشخص کنتر بیش اتییرا با جز مشارکت

 
 

 Elsevier انتشارات یسندگینو ازاحر چک لیست :چهارم یالگو
 م.کاظم پور :5 سندهینو س.ابطحی :4سندهینو م.تیموری :3 سندهینو سر.حق شنا: 2 سندهینو ع.عزیزی: 1 سندهینو

 طرح و ایده طراحی  طرح و ایده طراحی ☐ طرح و ایده طراحی ☐ طرح و ایده طراحی ☐ طرح و ایده طراحی 

 هاداده پردازش یا/آوریجمع☐ هاداده پردازشیا/آوریجمع هاداده پردازشیا/آوریجمع هاداده پردازش یا/آوریجمع☐ هاداده پردازش یا/آوریجمع☐

 هاداده یگردآور ابزارهای ☐

  تحلیل و تجزیه و

 هاداده یگردآور ابزارهای ☐

  تحلیل و تجزیه و

 هاداده یگردآور ابزارهای 

  تحلیل و تجزیه و

 هاداده یگردآور ابزارهای 

  تحلیل و تجزیه و

 هاداده یگردآور ابزارهای ☐

  تحلیل و تجزیه و

 یا/و تحلیل و تجزیه انجام ☐

 هاداده تفسیر

 یا/و تحلیل و تجزیه انجام ☐

 هاداده تفسیر

 یا/و تحلیل و تجزیه انجام ☐

 هاداده تفسیر

 یا/و تحلیل و تجزیه انجام ☐

 هاداده تفسیر

 یا/و تحلیل و تجزیه انجام 

 هاداده تفسیر

 مقاله نگارش  مقاله نگارش ☐ مقاله نگارش ☐ مقاله نگارش ☐ مقاله نگارش 

 سایر  سایر  سایر  سایر  سایر 

 نظارت، ،یاعتبار سنج :اتییجز

 .یمال تأمین ،روژهپ تیریمد

 نظارت، ،یاعتبار سنج :اتییجز

 .یمال تأمین ،روژهپ تیریمد

 تیریمد ش،یرایو :اتییجز

 .نظارت ،هاداده

 تیریمد ش،یرایو :اتییجز

 .نظارت ،هاداده
 نظارت ش،یرایو :اتییجز

 
 

بر اساس دستورالعمل نویسندگان مجله  الگوی پنجم

Turkiye Klinikleri Journal Of Medical Sciences 
ی احراز نویسندگی و هاکه با ذکر آیتم است

، اسامی 4فرمتی مشابه الگوی مختصر در قالب ارائه تعریف 
 .(24)گرددمی اردنویسندگان در ستون مشارکت کنندگان و
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 Turkiye Klinikleri Journal Of Medical Sciences مجله احراز نویسندگی آیتم های :الگوی پنجم

 کنندگان مشارکت شرح مشارکت نوع

  ر.ح -ع.ع  مقاله یا/و تحقیق ایده یا فرضیه ساختن مفهوم/ایده
  ر.ح -ع.ع  نتیجه به رسیدن برای یریزبرنامه شناسی روش طراحی طرح

، هاداده مدیریت مرتبط، بیولوژیکی موادآوری جمع بیمار، پیگیری در یتمسؤول هاداده پردازش یا/وآوری جمع
 هاآزمایش اجرای دهی،گزارش

 س.ا -م.ت 

 م.ک نتایج منطقی گیری نتیجه و تفسیر در یتمسؤول تفسیر یا/و تحلیل و تجزیه

  ر.ح -ع.ع  مطالعه برای الزم تونمرور م بررسی یتمسؤول و مرور متون بررسی
  ر.ح -ع.ع  مطالعه مهم یهابخش یا کل نوشتن یتمسؤول  نگارش
 م.ک -س.ا -م.ت  زبان دستور و امال بر عالوه علمی صورت به ارسال از قبل مقاله بررسی انتقادی و ویرایش  بررسی

 م.ک -س.ا -م.ت  -ح ر. -ع.ع  مقاله جهت انتشار یینها تأیید جهت انتشار یینها تأیید
 م.ک -س.ا -م.ت  -ر.ح  -ع.ع  مطالعه/یت تحقیقمسؤول گرفتن عهده به و پیشرفت روند بر نظارت ی،دهسازمان نظارت/کنترل

  ر.ح -ع.ع  هستند حیاتی که مالی حمایت ابزارهای محیط، پرسنل، کردن فراهم مالی منابع
 س.ا -م.ت  ارجاعی بیماران یتمسؤولبیولوژیکی،  مواد منابع
   سایر

مجله  مطابق با دستورالعمل نویسندگان الگوی ششم

European Eye Research که نوع مشارکت در  است

 (25) بیان شده است به شکل زیرقالب 

 

 European Eye Research ان مجلهنویسندگ تعیین مشارکت :الگوی ششم
 طراحی نوع مشارکت 

 ایده
 طراحی

 طرح
 یا/وآوری جمع
 هاداده ازشپرد

 تحلیل و تجزیه
 تفسیر یا/و

 و  بررسی
 مرور متون

 نگارش
 مقاله

 انتقادی بررسی
 و ویرایش 

 /کنترل
 نظارت

 منابع
 مالی

 مواد

           .عزیزیع
           ر.حق شناس

           م.تیموری
           س.ابطحی

           م.کاظم پور

 

 Turkish Journal of متعلق به مجله تمالگوی هف

Geriatrics بیانشکل زیر قالب نوع مشارکت در  بوده و 
همچنین الگوی مشابه در مقاله  (.26گردد)می

miniaturized high-density probe for stable, 
long-term brain recordings  نیز  2020در سال

 .(27استفاده شده است)

 

 Turkish Journal of Geriatrics مجله احراز نویسندگی یمعیارها: لگوی هفتما
 م.کاظم پور س.ابطحی م.تیموری ر.حق شناس ع.عزیزی کنندگان مشارکت

 1طراحی ایده 
     

 1طراحی طرح
     

      1هادادهآوری جمع
      1تفسیر یا/و تحلیل و تجزیه

 2انتقادی و ویرایش مقاله و/یا بررسی نگارش
     

 2مقاله جهت انتشار یینها تأیید
     

سؤاالت این که از  نانیکار در حصول اطم یهادر مورد تمام جنبه ییگوپاسخ یتوافق برا 
       2و حل شده است یبررس یاز کار به درست یهر بخش یکپارچگی ایمربوط به صحت 

 داشته باشد. را ارهایمع نیاز ا یکیحداقل  دیبا سندهیهر نو1

 مشارکت داشته باشد. ارهایمع نیاز ا کیدر هر  دیبا سندهیهر نو2
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 (12گردد.)نوع مشارکت به شکل زیر بیان می و است SAGEبر اساس دستورالعمل نویسندگان انتشارات  الگوی هشتم
 

 SAGEنتشارات ا تعیین مشارکت :الگوی هشتم
  سندهینو

و نام )نام 
 ( یخانوادگ

)لطفا  سندهینو یامضا 4معیار  3معیار  2معیار  1معیار 
 -چاپ، امضا و اسکن 

با  یتالیجیبه صورت د
 سینودست یهالیفا

 (دیارسال کن

طراحی  دهیا
 طرح

آوری جمع
یا 

پردازش 
 هاداده

 و تجزیه
 تحلیل

 یا/و
 تفسیر

نگارش 
 مقاله

ی بازنگر
و 

ویرایش 
 اساسی

 ییتأیید نها
جهت  مقاله

 انتشار

یی گوپاسخ جهتموافقت 
کار  یهاجنبه به تمام

از صداقت  نانیاطمجهت 
 و دقت

          ع.عزیزی
ر.حق 
 شناس

         

          م.تیموری
          س.ابطحی
          م.کاظم پور

 
 

 Reconciling functionalبرگرفته از مقاله  الگوی نهم

differences in populations of neurons 
recorded with two-photon imaging and 

electrophysiology  که نوع  است 2020در سال
 .(28است) شده تبیین در این الگومشارکت 

 

 برای تعیین مشارکت هر یک از نویسندگان ICMJEمعیار نمونه  :الگوی نهم
 

      طراحی ایده
      یو بررس قیتحق

      فسیرت یا/و تحلیل و تجزیه
      مقاله نگارش
      انتقادی و ویرایش  بررسی

      پروژه تیریمد
      نظارت

 
 
 
 

ی
یز

عز
ع.

 

س
شنا

ق 
.ح

ر
 

ی
ور

یم
م.ت

حی 
بط

س.ا
ور 

م پ
اظ

م.ک
 

 

 

 Standardized andطبق مقاله  الگوی دهم

reproducible measurement of decision- 
making in mice  ارکت در(. نوع مش29)2020در سال 

شدت  راتییاز تغ و این الگو در قالب کدهای رنگی بیان شده
در ی محقق تیحما ای ینشان دادن نقش اصل یرنگ برا

 شده است.مطالعه استفاده 
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 با کد رنگی تعیین مشارکت هر یک از نویسندگاننمونه  :الگوی دهم
 م.کاظم پور س.ابطحی م.تیموری ر.حق شناس ع.عزیزی کنندگان مشارکت

      مفهوم/ایده

      یو بررس قیتحق

      هاداده پردازش

       تحلیل و تجزیه

      نظارت

      مالی منابع

      پروژه تیریمد

      مقاله نگارش

      انتقادی و ویرایش بررسی

  کم  زیاد :*سطح مشارکت 

 
 :Research Ethicsبرگرفته از مقاله  الگوی یازدهم

Authorship and Publication  بوده و  2013در سال
 ی کمی بیان شده است.هانوع مشارکت در قالب شاخص

شود و می امتیازی در نظر گرفته هابرای هر یک از آیتم

 نویسندگان سهم مشارکت در هر آیتم را بر اساس درصد
نمایند و در نهایت بر اساس درصد تخصیص می مشخص

میزان مشارکت کلی نویسنده  داده شده و امتیاز هر آیتم
 .(30گردد)می محاسبه

 
 برای تعیین مشارکت گانسندینویک از  هر سهمدهی وزن جدول :الگوی یازدهم

 کنندگان مشارکت
 م.کاظم پور س.ابطحی م.تیموری ر.حق شناس ع.عزیزی وزن نسبی

 برای هر آیتم ذکر %

    75 25 10 طراحی ایده
    75 25 10 طراحی طرح

  50 50   5 هاداده پردازش یا/وآوری معج

 100     10 تفسیر یا/و تحلیل و تجزیه
    50 50 10 و مرور متون بررسی
    30 70 15 مقاله نگارش
 25 50 25   10 انتقادی و ویرایش بررسی

 20 10 20 10 40 5 مقاله جهت انتشار یینها تأیید
 20 10 10 20 40 10 نظارت
    50 50 10 مالی تأمین
   50 50  5 منابع

 15.5 9 9.5 34.5 31.5 100 جمع امتیازات
 %15.5 %9 %9.5 %34.5 %31.5 %100 درصد مشارکت

 Authorship and contributionطیق مقاله  الگوی دوازدهم

disclosures  قالب که نوع مشارکت در  است 2017در سال
 .(31ارائه شده است) ی کمی و رسم نمودارهاشاخص

ی اصلی برای طراحی الگوی هامنظور شناسایی مالکبه 
از متخصصان تشکیل  گروهی متشکلدر ابتدا کاربردی، 

مدیران حوزه  ،شامل افراد برگزیده پژوهشی گروهشد این 
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 مواردیسپس  .پژوهش و پژوهشگران نوپا و تازه کار بود
 قرار مدنظر بایستی اخالقی اصول رعایت حوزه در که
و در بررسی متون بازیابی شده بودند )از جمله  گرفتندمی

تطابق دستورالعمل مشارکت نویسندگان در مجالت با 
 بحث انجام با گردید. فهرست (،COPEو ICMJEمعیارهای 

ین ترمهمو  شده دهیاولویت مذکور گروهی متمرکز موارد
در در جلسه دیگری موارد فوق  .آنها مالک عمل قرار گرفت

نظر در حوزه فناوری اطالعات و بافراد صاح حضور
از  بود مطرح گردید. دستور جلسه عبارت افزارنرم

 ساده ترینو مبتنی بر  کاربر پسندی هاروششناسایی 
به منظور پوشش خأل فعلی در حوزه  های موجودافزارنرم

صورتجلسه دو نحوه ثبت و پایش مشارکت نویسندگان. 
 موارد و ینیجلسه فوق مجدداً توسط تیم پژوهش بازب

یی برای انتخاب هاو به عنوان شاخصگردید اصلی نهایی 

. در نهایت با مورد استفاده قرار گرفت اساسیمعیارهای 
 ICMJEی مختلف از جمله معیارهای هادر نظر گرفتن جنبه

انجام  سهولت جهت بصری هایالگو از ، استفادهCOPEو 
 همچنین و اثر نویسندگان توسط تعیین مشارکت

نندگان، امکان نظارت سردبیران بر ترتیب اسامی خوا
نشان دادن  یشدت رنگ برا راتییتغنویسندگان از طریق 

تعیین نقاط برش  ،مطالعه کیدر ی محقق تیحما ای ینقش اصل
 تعریفی و ارائه هااستاندارد و ثابت برای کمی سازی آیتم

آیتم جهت جلوگیری از تنوع برداشت  هر برای مختصر
 نگارش جهتزیر یکاربرد معیار، الگویمعنایی هر 

  .تهیه گردید نویسندگان مشارکت تعیین دستورالعمل
 یارهایمع فیتعار است الزم کسانی برداشت جهت

ICMJE مثال) شود ارائه سندگانینو به 1 جدول قالب در 
 :(سندگانینو یراهنما یاختصاص صفحه در

 

 

 عیین مشارکتنویسندگان برای ت نمودار سهم الگوی دوازدهم:
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

عزیزی.ع حق شناس.ر تیموری.م ابطحی.س کاظم پور.م

ایده و مفهوم طراحی طرح جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل داده ها

مرور متون نگارش مقاله ویرایش مقاله تایید نهایی مقاله جهت انتشار

نظارت/کنترل تامین مالی منابع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 15

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5425-fa.html


 سندگانینگارش مشارکت نو یگوهاال و همکاران انیکاظم ههیوج دهیس
 

mui.ac.irijme.http://  217/  (28) 22: 1401ر علوم پزشكي / مهر مجله ايراني آموزش د 

 برای احراز نویسندگی ICMJE یارهایمع فیتعار پیشنهادی، الگوی: 1جدول 

 تعریف عنوان

  مقاله یا/و تحقیق ایده یا فرضیه ساختن  پردازی مفهوم

  نتیجه به رسیدن برای یریزبرنامه مطالعه طراحی

  هاآزمایش اجرای دهی، گزارش ،هاداده مدیریت مرتبط، بیولوژیکی وادمآوری جمع بیمار، پیگیری در مسؤولیت هاداده پردازش یا/وآوری جمع

  نتایج منطقی گیری نتیجه و تفسیر در مسؤولیت تفسیر یا/و تحلیل و تجزیه
 (اساسی ترجمه جمله از) اولیه نویس پیش نوشتن  اصلی نویس پیش نگارش
 علمی صورت به ارسال از بلق بازبینی یا تفسیر انتقادی، بررسی ویرایش و انتقادی بررسی

  انتشار جهت نهایی تأیید سازی نهایی
 دقت و صداقت از اطمینان جهت مطالعه/تحقیق مسؤولیت گرفتن عهده به و پیشرفت روند بر نظارت  کار یهاجنبه تمام به ییگوپاسخ

 
 در هر یک شود سهممی از نویسندگان درخواست سپس
ضمیمه )گردد تعیین  سلاک شده تعریف پیش از فایل قالب

. (آنالین یک که در فایل پیوست مجله قابل مشاهده است
 100 هااین قالب پیشنهادی نمره کلی هر یک از آیتم در

درصد در نظر گرفته شده که بین نویسندگان بر اساس 
شود و در صورتی که مجموع می سهم مشارکت تقسیم

ود در ش 100از  تربیشدرصدهای داده شده به هر آیتم 
ردیف انتهایی مجموع آن آیتم به رنگ قرمز درآمده که به 

. است بوده و مستلزم تصحیحبندی معنای خطا در تقسیم
یکی  یحتهمچنین در صورتی که هر کدام از نویسندگان 

در ردیف انتهایی در مقابل اسم  معیار را نداشته باشند 4از 

شود که می به رنگ زرد نمایان falseآن نویسنده کلمه 
 بیانگر عدم احراز معیارهای نویسندگی توسط آن فرد

جدولی با  صورت به این فایل خروجی . در نهایتاست
 Color-Coded" یا "مشارکت یگرن فیط" عنوان

Contributions "در صفحه دوم  با نقاط برش چهارحالتی
 تنها این جدول در مقاله ارائه که است قالب پیشنهادی

نقش اصلی یا حمایتی  واقع در .(2)جدول گرددمی
 ارائه نویسندگان در مقاله را برای خوانندگان اثر بدون

و صرفًا با کدهای رنگی مشابه جدول  کمی یهاشاخص
 .نمایدمی مشخصزیر

 
 (Color-Coded Contributions) مشارکت یگرن فیطالگوی پیشنهادی، جدول : 2.جدول 

  سندهینو
 ( یخانوادگو نام  )نام

 لطفا) نویسنده امضای 4معیار  3معیار  2معیار  1معیار 
 - اسکن و امضا چاپ،

 دیجیتالی صورت به
 هایفایل با
 ارسال نویسدست

 (کنید

 دهیا
طراحی 
 مطالعه

آوری جمع
یا پردازش 

 هاداده

 و تجزیه
 تحلیل

 یا/و
 تفسیر

نگارش 
 مقاله

ی و بازنگر
ویرایش 
 اساسی

 

 یینها
 سازی

یی گوپاسخ
 به تمام

 یهاجنبه
 کار

          ع.عزیزی

          ر.حق شناس

          م.تیموری

          س.ابطحی

          م.کاظم پور

 : ها*راهنمای رنگ
 %76≤  %75تا  51  %50تا  26  25%≥
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 بحث
نحوه نگارش بخش  سهیو مقا یمطالعه بررس نیهدف ا

 یکاربرد یارائه الگو تیو در نها سندگان،یمشارکت نو
 یبخش در دستورالعمل مجالت فارس نیجهت نگارش ا
 یسندگیتخلفات نو تربیشکاهش هر چه  زبان در جهت
در مورد ای نگران کننده یروندها رایبوده است ز

در حوزه انتشار وجود  یسندگیمربوط به نو یهاوهیش
 یهاکه با شرح کامل مشارکت یدر حال .(32دارد)

توان می سندهینو ریدگان غکننو مشارکت سندگانینو
است  یهیبد .(13کرد) یابیادعا را ارز نیصحت و اعتبار ا

اکسل نه  لیفا کیدر قالب  ییساده و اجرا یکارراهارائه 
در مجالت توسط  قالهثبت م ندیبه فرآ یترتنها بار اضافه

بلکه قالب اکسل مذکور با ارائه  است، وارد نکرده سندهینو
 ندیمتن مقاله به کار رود، فرآ یر انتهاتواند دمی که یجدول

به نحوه مشارکت  بند مربوط لیو تکم ییآراصفحه
 کند.می لیتسه زیمقاله را ن یدرانتها سندگانینو
 یکلبندی میتقس کیشده، در  افتی یالگو 12 نیمجموع ب در

 یستیچک ل تیچهارم ماه یوالگو یاول و دوم متن یالگو
ششم تا نهم از جدول استفاده  سوم، پنجم، یداشته، در الگو

 یو الگو یرنگ یدهم بر اساس کدها یشده است، الگو
 یطراح کمی یهاو دوازدهم بر اساس شاخص ازدهمی

 یموضوع واحداین که  رغمعلیرسد می به نظر لذا. اندشده
و  ی، هنوز در خصوص نحوه بررساست یمورد بررس

وحدت  یمللالبینو  یمذکور در مجامع مل یهاکنترل شاخص
تواند به می مسأله خود نیوجود ندارد که اای هیرو

است عدم  یهی(. بد33منجر شود) سندگانینو یسردرگم
موارد مذکور، بر سهولت  رشوجود ثبات در نحوه نگا

 نیا یگذاشته و حت تأثیرتوسط مخاطبان  ییآزما یراست
 مجله سلب خواهد کرد.  ییاجرا نیمسؤولامکان را از 

قبل از  5و  1 یذکر شده، تنها در الگو یاالگوه نیب
 یفیابتدا تعر سندگان،یمشارکت از نو نییدرخواست تع

ارائه شده است که به علت حذف  تمیهر آ یمختصر برا
 یالگوها شود.می یتلق تیمز کیمتفاوت افراد،  یهابرداشت

منطبق بوده و از  ICMJE یارهایبا معکاماًل  8و  7، 3، 2
 .انداجتناب نمودهتر ضافها یهاتمیآ انیب

 یمشارکت برا نییتع ست،یو چک ل یمتن یالگوها در

خواننده اثر و  دگاهیاز د یآسان است ول سندگانینو
الگو و  نیسطح مشارکت در ا نییمجالت تع رانیسردب

 نیا سندگانیتعداد نو شینظارت بر آن دشوار بوده و با افزا
 یدر الگو وصبه خص ،کندمی دایپ تیاهم تربیشموضوع 

مجزا  به طور سندگانیاز نو کیهر  یبرا هاتمیکه آ 1شماره 
 بار عنوان نیچند هاتمیاز آ کیهر  ،یشود و گاهمی انیب

 سندهینو بیو ترت یسندگیاست که نو یدر حال نیگردد. امی
 یفرد یهاتواند به خوانندگان اجازه دهد تا مشارکتمی
 یافشا یدیکل تیقع مزرا استنباط کنند. در وا سندگانینو

 یدر مورد گستردگ یتربیشاست که اطالعات  نیمشارکت ا
دهد و خطر می ارائه سندگانینو یهاو انواع مشارکت

 بیرا بر اساس ترت هاجنبه نیاشتباه در مورد ا یهااستنتاج
گروه،  نیا یالگوها نیدر ب .(34دهد)می کاهش سندهینو

نسبت به  هاتمیبه علت عدم تکرار آ 2شماره  یالگو
 .استتر خالصه رموارد،یسا
بر جدول با توجه به استفاده از ابزار  یمبتن یالگوها در

 یوجود نظم در ارائه نحوه همکار نیو همچن یبصر
 سندهینو دگاهیمشارکت هم از د زانیم نییتع سندگان،ینو

تعداد  شیخواننده اثر آسان است و با افزا دگاهیو هم از د
را ندارد. لذا با ارائه  یمتن یمشکل الگوها زین سندگانینو

اطالعات  نیاگیری ازهاند و یآورجمع یآسان برا یراه
 نیدر ب .(18دهد)می را کاهش ستمیافراد و س حجم کار

 یارهایبا معکامالً  8و  7گروه جدول  نیا یالگوها
ICMJE را به عنوان  هاتمیآ نیمطابقت داشته و همچن

 جهیدر نت اندکرده انیب یاصل یارهایاز مع یگروهریز
 جدولبه خصوص در  یسندگینو یارهایمع ازاحر یبررس

 است.تر ساده نیرینسبت به سا 8
به  یکم یهاو شاخص یرنگ یبر کدها یمبتن یالگو در

 تربیشامکان نظارت  سندگانیسهم نوتر قیدق نییعلت تع
 قات،یتحق نهیدر زم رایاست. ز سریم سندگانینو بیبر ترت

 نیهستند که ا ریمختلف درگ یهااز افراد در نقش ییهامیت
مهم  یهاگرفتن کمک دهیتواند منجر به خطر نادمی موضوع
 جادیمشارکت آنها در ا رغمعلیو فناوران  طراحان
آوری جمعجهت  یرساختیز ایشده،  شیآزما یابزارها

 نینوع الگوها در ا نیلذا کاربرد ا .(35شود) هاداده
نوع الگوها  نیوجود ا نیخواهد بود. با ا دیخصوص مف
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 یاز جمله عدم وجود نقاط برش استاندارد، سخت یبیمعا
 قیدق نییتع یمختلف مقاله، سخت یهابه بخشدهی وزن

 یهاخصوص در شاخصه ب سندگانیمشارکت توسط نو
 به همراه دارد.را  یکم

 یاصل یارهایمطالعه حاضر با ارائه مع یشنهادیپ یالگو
از آنها ضمن  کیهر  یمختصر برا یفیو تعر یدگسنینو

از  کسانیسبب برداشت  ارهایمع نیبا ا سندگانینو ییآشنا
شده  نییتع شیبا ارائه قالب از پ نیگردد. همچنمی اریهر مع

بخش  نیا یرا از نظر نحوه اجرا هیوحدت رو نهیاکسل، زم
 یبا مشخص کردن محدوده کم یکند. از طرفمی جادیا زین

مشارکت، نه تنها امکان نظارت و  یرنگ فیهر ط یبرا
 یکم یالگوها بیکند بلکه معامی را فراهمتر قیدق یابیارز

 ارهایمعای قهیسلدهی از جمله محاسبات زمان بر و وزن
 نیاکسل ا لیفا یجدول خروج تیرا نخواهد داشت. در نها

 نهیبا امکان درج در مقاله منتشر شده، زم ،یشنهادیپ یالگو
 خواهد کرد. سریم زیآسان توسط خوانندگان را ن یابیارز

 سندگانینو بیدقت در نحوه نگارش مشارکت و ترت با
گردد بر اساس می مشخص زیمطالعه ن نیدر ا یفرض

توان می فقطو جداول ساده  ستیلچک ،یمتن یالگوها
از  کیرا در مورد هر  یسندگینو یارهایاحراز مع

ذکر  یالگوها نیاساس ا بر یکرد، ول یبررس سندگانینو
نظارت  سندگانینو بیتوان بر صحت ادعا و ترتنمی شده

 یهاو شاخص یرنگ یبر اساس الگوها کهیداشت، در حال
 یها. به عنوان نمونه در مثالدیآمی دیدامکان پ نیا یکم

مقاله، مشخص شده است که بر خالف  نیذکر شده در ا
دوم نقش  سندهینو ،یفرض سندگانیمشارکت نو یادعا
 سهیبا مقا یرا در نگارش مقاله داشته است. از طرف یاصل

 یالگو برا نیمختلف از نظر سهولت درک بهتر یالگوها
در مقاله جهت  یفرض سندگانیارائه نحوه مشارکت نو

که  است یبصر یتوسط خواننده مقاله، الگوها یابیارز
عالوه بر سهولت  یرنگ فیهمه، جداول با ط نیالبته در ب

 سندگانینو کتمشار بیرا از نظر ترت یبهتر یابی، ارزدرک
 یبرا یحدود کم نییخواهند داشت و البته در صورت تع

 نیا تیفیمطالعه، ک یشنهادیمشابه مدل پ ،یرنگ فیهر ط
 خواهد شد.تر قیدق یابیارز

 تیبدون محدود زیمطالعه ن نی، اهااز پژوهش یاریبس همانند

بخش در دستورالعمل  نیش اآن عدم نگار نیترمهمنبود که 
را محدود  سهیزبان بود که امکان مقا یمجالت فارس تیاکثر

 دینقطه قوت مطالعه حاضر از د نیترمهمحال  نیکرد. با ا
 ترکمت، یاهم رغمعلیاست که ای ورود به حوزه سندگان،ینو

 یتوان به بررسمی نیاست. همچن همورد توجه قرار گرفت
)مقاالت و  یسیو انگل یرسگسترده شواهد موجود فا

و مجالت( بدون در  نیناشر تیعالوه بر وبسا هادستورالعمل
 نیاشاره کرد. عالوه بر ا یزمان تینظر گرفتن محدود

 هاست کای شده فیتعر شیمقاله قالب از پ نیا یینها یخروج
مذکور  ندیامکان نظارت بر فرا ل،یتکم ندیسهولت فرا رغمعلی

 مجله و هم خوانندگان فراهم رانیدب یشورا یرا هم برا
 فیط"قالب تحت عنوان  نیا یبصر یخروج نیکند. همچنمی
 "Color-Coded Contributions" ای "مشارکت یرنگ
 .در مقاله را دارد میدرج مستق تیقابل

  

 گيرينتيجه
در حوزه نگارش  یقو یهابه پشتوانه وجود دستورالعمل

مناسب جهت نظارت  نهیزم جادیتنها با ا سندگان،یمشارکت نو
موثر در  یتوان گاممی سندگانینو یصحت ادعا تأییدو 

 نیب نیدر ا برداشت. یسندگیخصوص کاهش تخلفات نو
و  تیشفاف شیبر افزا یسادگ نیدر ع قیدق یوجود ابزار

و  یسندگیدر نحوه نگارش مشارکت نو هیرو وحدت جادیا
با  یمرورمطالعه  نینظارت بر آن مؤثر خواهد بود. لذا در ا

 نیمختلف موجود در ا ینقاط قوت و ضعف الگوها یبررس
با عنوان  یرنگ فیبر جدول با ط یمبتن یدیجد یحوزه، الگو

فرض ارائه  شیبه همراه قالب اکسل پ "مشارکت یرنگ فیط"
و  یدر مجالت مل والگ نیاز ا یریگاست بهره دیشد. ام

ثر واقع گردد مؤ یسندگیاعتبار نو شیافزا نهیدر زم یالمللبین
مهم حوزه اخالق در پژوهش که  یهااز شاخص یکیو بتواند 

است را به صورت  یسندگینو یارهایمع تیهمان بحث رعا
 دهد. شینما ،شده لیتسه

 

 قدرداني
ای مسر دبیران محترم مجالتی که از راهن از کلیه

 تشکر می نماییم. ،استفاده شد مقالهدر این  انان نویسندگان
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A Review of Writing Patterns of Authors' Participation in Research 

Articles and Presenting a Practical Pattern: Color-Coded 

Contributions 

 

Seyedeh Vajiheh Kazemian1, Majid Khadem-Rezaiyan2 
 

Abstract 

 
Introduction: In this era, with the increase in research, the issue of ignoring the basic principles of research 

ethics, including determining the share of authors, is raised more than before. Different models for writing 

this section have been presented in reputable journals and the study endeavors to compare them to provide a 

practical model for writing participation in the guidelines of Persian language journals. 

Methods: This review article uses English and Persian keywords: Writing Instructions, Authors' Participation 

Guide, Authors' Collaboration Statement, to review and compare how to write the Authors' Participation 

section on the website of medical publishers and instructions of reputable Persian and English journals in the 

databaseses such as Iranmedex, Google Scholar. 

Results: After reviewing websites and magazines and removing duplicates, twelve writing patterns were 

identified and compared in terms of different aspects. Finally, combining different patterns and taking the 

strengths of each, in compliance with ICMJE and COPE criteria, the use of visual patterns to facilitate its 

completion, the possibility of accurate monitoring of the order of names, and ease of understanding by readers, 

a pattern was offered. In this template, while providing definitions of ICMJE criteria, the authors' contribution 

in the predefined Excel file is determined and finally, the amount of participation is presented in a table with 

a color spectrum called "Color-Coded Contributions" with the ability to be included in the article. 

Conclusion: The proposed model in this study, based on the strengths of previous models, has provided a 

simple application framework. Therefore, its use in journals to comply with authors' criteria, which is one of 

the important indicators in the field of research ethics, could be useful. 
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