
 بسمه تعالی 
 تدوین مقاالت   تفاهم نامه

 اوليه از داده هاي 

 
با توجه به لزوم نشر نتایج حاصل از تحقیقات و نظر به اهمیت نگارش و چاپ مقاالت علمی در ترویج علم و دانش، این قرارداد با هدف  

فی مابین پژوهشكده قلب و عروق که در این قرارداد طرف اول نامیده    ....................... ........  تدوین مقاله از اطالعات مطالعه پژوهشی شماره

.................................................................... که در این قرارد اد طرف دوم نامیده می شود به  می شود به عنوان مالک اطالعات و خانم/آقای 

 ..................................... منعقد گردید.  عنوان نویسنده مقاله در تاریخ ..

 موضوع تفاهم انمه: 
ریاست   7/12/87مورخ    221156ریاست محترم مجلس شورای اسالمی و نامه شماره    24/11/87مورخ    67779به استناد نامه شماره  

این قرارداد به منظور استفاده از محترم جمهوری در خصوص رعایت مالكیت معنوی پژوهش و عدم تخلف از ضوابط اخالقی در پژوهش، 

 .................. به  های مطالعه پژوهشی شماره .داده

....................................................................................................................... ................................................... مجری...................................... جهت  عنوان 

 له و چاپ در مجالت معتبر منعقد می گردد.  نگارش مقا

ت طرفين:   تعهدا
 

ت طرف اول 1بند   : تعهدا
 ارائه خدمات مشاوره تخصصی در زمینه مدیریت داده ، آمار و نگارش مقاله طبق درخواست طرف دوم 

 بررسی و تأیید مهلت زمان پیشنهادی از سوی طرف دوم برای تهیه مقاله 

 نویسندگان پیشنهادی از سوی طرف دوم  مشاوره در مورد ترتیب اسامی 

  مشاوره در مورد مجله پیشنهادی از سوی طرف دوم برای چاپ مقاله 

ت طرف دوم 2بند    : تعهدا
 حفظ حقوق معنوی طرف اول در پرهیز از انتشار و یا استفاده از اطالعات برای مقاصد غیر از این قرارداد 

 اخبار یا گزارشات کتبی یا شفاهی از آنها در خارج از موارد مورد توافقحفظ محرمانه بودن اطالعات و پرهیز از ارائه 

 عدم ارائه مقاله یا چكیده به سمینارها و کنگره ها  تا قبل از چاپ نهایی به هیچ سازمان یا فرد ثالث

 رعایت زمان تعیین شده برای تكمیل آنالیز آماری  

 برحسب تأیید طرف اول    Vancouverبراساس معاهده  auhorshipرعایت موازین 



 مرحله به مدیریت پژوهشی:  4ارائه مطالب زیر در 

 الف:پیشنهاد ایده شامل عنوان، تاریخ های احتمالی آنالیز و تكمیل و اسامی نویسندگان و ترتیب آنها 

ترتیب آنها  قبل از شروع نگارش مقاله برای بررسی و   ب:  عنوان، اهداف ، جداول ، برنامه زمان بندی پیشنهادی و اسامی نویسندگان و

 تأیید 

 ج: مقاله کامل شده قبل از ارسال به مجله 

 (  Galley Proof) د: نسخه قبل از چاپ مقاله

 :  1تبصره  
پژوهشگران پژوهشكده یا  طرف دوم  موظف است در مورد پایان نامه ها  نام استاد راهنما و در مورد سایر طرحها نام حداقل یكی از  

وابسته به دانشگاه علوم پزشكی اصفهان  را  در نویسندگان مقاله قرار دهد. در صورت همكاری چند نفر از پژوهشگران پژوهشكده و 

 پیشنهاد  مدیریت پژوهشی پژوهشكده،  طرف دوم در صورت موافقت می تواند نسبت به درج نام آنها اقدام نماید 

 :  2تبصره  
از سوی طرف دوم تفاهم نامه، طرف اول حق هر گونه شكایت به مراجع قانونی و دانشگاهی   2عدم رعایت هر کدام از شرایط بند  در صورت  

از جمله کمیته اخالق و هیئت ممیزه دانشگاه مربوطه را برای خود محفوظ دانسته و با ارسال نامه به واحد علم سنجی دانشگاه علوم 

 پاداش مقاله به طرف دوم جلوگیری خواهد نمود.از پرداخت  پزشكی اصفهان،

 :  3تبصره  
نوان ضمانت اجرایی در فعالیتهای مشترك طرف دوم  موظف است  سفته به مبلغ ........................................... ریال  تهیه و ارائه نماید که بع

 خواهد ماند. تا پایان نگارش مقاله در نزد پژوهشكده قلب و عروق بصورت امانی  

 :  4تبصره  
 در صورت عدم رعایت برنامه زمان بندی مورد توافق طرفین توسط طرف دوم، طرف اول حق فسخ یكطرفه قرارداد را دارد. 

 

تبصره به امضای طرفین رسیده و در صورت بروز مشكل یا اختالف، مراتب به واحد علم سنجی دانشگاه علوم    4بند و    2این قرارداد در  

    فهان، کمیته اخالق در پژوهش و هیئت ممیزه دانشگاه مربوطه و در صورت نیاز به مراجع قضایی ذیصالح ارجاع خواهد شد. پزشكی اص

 

 

دبیر کمیته نظارت رب    معاون  ژپوهشی  ژپوهشكده   امضاي طرف اول 
تدوین مقاالت 



 امضاي طرف دوم 
 پايان انمه اه(   ) د  راهنمااستاد     مقاله یسندهنو


