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قسمت سپاس گزاري4 و بيانيه نويسندگی5را مرور کنيد )اگر ارايه 
شده است (           

***توجه: ماروزيک و همکاران نشان داده اند که روش جمع آوری 
عالمت  جهت  خالی  مربع  يا  خالي  جاي  مثل   ( هايی  داده  چنين 
زدن(  می تواند پاسخ را تحت تاثير قرار دهد. اجازه دادن به خود 
نويسندگان جهت تشريح مشاركتشان در نوشتن مقاله می تواند منجر 

به واقعی ترين و آگاهانه ترين پاسخ شود

**توجه: وجود راهنما/معيار روشن برای نويسندگی در راهنمای 
نويسندگان مجله مواجهه با چنين مواردي را تسهيل می کند
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*توجه : اقدام اوليه بستگی به روش معمول مجله در جمع آوری 
اطالعات مربوط به نويسنده/مجری6  مقاله خواهد داشت

فرم های  و  نويسندگان  راهنمای 
ثبت مقاله در مجله خود را بازبيني 
تا از وجود راهنمايی روشن  کنيد 
آتی  مشکالت  از  پيشگيری  جهت 

مطمئن شويد

ميزان همکاری تک تک  در مورد  بيشتر(  )يا جزييات  اطالعات 
نويسندگان را  تقاضا کنيد

نويسندگی  به  مربوط  های  نقش  از  يکی 
وجود ندارد ) برای نمونه ليست همکاران 
نويسنده حاوی فردی که داده ها را تجزيه 
و  تحليل کرده يا متن اوليه  مقاله را تهيه 

کرده نيست (

ی  نويسنده  که  کنيد  پيشنهاد 
بايد  مهمان/اهدايي  )نويسندگان( 
حذف شوند/به بخش سپاس گزاري 

منتقل شوند

تاييديه )كتبي( تغيير نويسندگي را از تمام نويسندگان اخذ 
كنيد. نامه بايد به روشني مبين سياست نويسندگي مجله و/
يا ارجاع به معيارهاي منتشر شده )مانند كميته بين المللي 
بيان  مي تواند  و  باشد  پزشكي7(  علوم  مجالت  سردبيران 
گر مالحظات/تاسف عدم رعايت معيارها باشد. در مورد 
نويسندگان ارشد ارسال رونوشت اين نامه به رييس بخش 
قرار  مدنظر  را  پژوهش  مديريت  مسئول  ايشان/  متبوع 

دهيد

معيار  شده  ذكر  ی  نويسنده 
نويسندگی را دارا نيست

مورد  در  موجه  توضيح 
فهرست نويسندگان

را  داوري/انتشار  فرايند 
ادامه دهيد

به  ترديد/نياز  ادامه 
اطالعات بيشتر

تماس  نويسندگان  با  كنيد  سعي 
يافتن  برای  را  )گوگل  بگيريد 
ها  آن  با  ارتباط  اطالعات 
نقش  مورد  در  و  جستجوکنيد( 
ايشان در مطالعه سوال کنيد ، 
شده  حذف  نويسنده ای  هيچ  آيا 
است، و آيا آن ها دغدغه ای در 

ی مورد نويسندگي دارند نويسنده  که  کنيد  پيشنهاد 
فهرست  به  بايد  شده  حذف 

اضافه شود

ينويسنده "شبح" شناسايي می شود

"اهدايي"  يا  "مهمان"  نويسنده 
شناسايي می شود

و/يا*

و/يا*

رونوشتي از سياست مجله در مورد نويسندگی** را برای نويسنده 
ی مسئول بفرستيد. درخواست کنيد متنی بنويسد که تمام نويسندگان 
معيار نويسندگی را دارند و هيچ فردي با چنين معياری از فهرست 

حذف نشده است )اگر پيش از آن گرفته نشده است(

در مواجهه با موارد مشكوك به وجود نويسنده ی شبح1، مهمان2يا اهدايي3 چه اقدامی انجام شود
)همچنين نمودار تغيير در فهرست نويسندگان را مالحظه كنيد، زيرا چنين درخواستي می تواند نمايان گر حضور نويسنده ی شبح يا اهدايي باشد(

جهت دريافت مجوز غيرانحصاری برای تکثير اين فلوچارت ها می توانيد 
 cope_administrator@publicationethics.org با پست الکترونيکی

تماس بگيريد.
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