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 هاي دانشجويي نامه نويسندگان در مقاالت منتج از پاياننام نامه نحوه و ترتيب نوشتن  شيوه

 مقدمه
با توجه به افزايش تعداد دانشجويان مقطع تحصيالت تكميلي، پزشكي، و دستياري در دانشگاه و چاپ مقاالت منتج از 

نحوه و ارتباط با نامه بشرح ذيل در  شيوهر چاپ اين مقاالت، هاي دانشجويي، و به منظور رعايت حقوق افراد ذينفع د نامه پايان

هاي تحصيالت تكميلي،  دانشجويان رشته هاي نامه نويسندگان در مقاالت منتج از پاياننام ترتيب نوشتن 

 تدوين گرديد. پزشكي عمومي، و دستياري

 نامه: شيوهمفاد 

 استاد راهنما عنوان نويسنده اول و هدانشجو ب، PhDويان مقطع نامه دانشج مقرر گرديد در مقاالت منتج از پايان :1ماده 
 در غير اينصورت دانشجو مجوز دفاع ندارد. ؛بعنوان نويسنده مسئول آورده شود

( co- corresponding authorsدر صورت توافق تيم پژوهشي انتخاب دو شخص به عنوان نويسنده مسئول ) :1تبصره 
 .باشد بالمانع مي

دانشجو شد و پزشكي عمومي و دستياري، كارشناسي ارنامه دانشجويان مقطع  ر گرديد در مقاالت منتج از پايانمقر :2ماده 
 . مسئول باشداستاد راهنما بعنوان نويسنده به عنوان نويسنده اول بوده و 

داشته باشد و يا توانمندي يا را ن دانشجو در حين مطالعه تمركز و تعامل مورد انتظار تيم هدايت پروژه تحقيقاتيدر مواردي كه 
به اطالع پيش از دفاع توسط استاد راهنما به صورت مستند  ي يك مطالعه را نشان ندهد، مراتب بايستي هداما دقت كافي جهت

 صالحديد معاون پژوهشي دانشكده اقدام شود. بادر صورت تاييد ناظر علمي و برسد تا و ناظر علمي معاون پژوهشي دانشكده 

هر دو  ذكر نامنامه( و نوشتن مقاله مشاركت دارند،  در مواردي كه دو دانشجو همزمان در انجام تحقيق )پايان :1تبصره 
 . باشد ضروري مي( co- first authorsعنوان نويسنده اول ) دانشجو به

نامه دانشجويان كه در باال بيان شد، دانشجو موظف است در نوشتن آدرس  پايان در كليه موارد مقاالت منتج از :3 ماده
اول خود را بنام دانشگاه علوم پزشكي سمنان ذكر نمايد. در نوشتن آدرس دانشگاه علوم ( Affiliationنويسندگان، وابستگي )

 پزشكي سمنان، فورمت زير بترتيب در مقاالت فارسي و انگليسي رعايت شود. 

 مقاالت فارسي:  * در
 دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران

  * در مقاالت انگليسي:
Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

توانند آن را  در صورتي كه نويسندگان مقاله مايل بودند نام گروه آموزشي خود را به آدرس فوق اضافه نمايند، مي :1 تبصره
 دانشگاه مطابق فورمت ذكر شده در باال، اضافه نمايند.  به ابتدا آدرس 

 سهماده و  سهدر  13/40/3118جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  نيچهارصد و هشتاد و هفتمدر نامه   شيوهاين  **
 باشد. تبصره به تصويب رسيده است و از اين تاريخ قابل اجراء مي


