
 به نام خدا
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دانشکده پرستاری و مامایی

 نامه حق مالکيت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمیآیين

 

مراعات كرامت انسانها كه الزمه در راستاي تحقق عدالت و علوم پزشکی ايران و فناوري دانشگاه علمی هاي با عنايت به سياست مقدمه:

آموختگان و ديگر همکاران طرح، در مورد نتايج پژوهشهاي الزم است اعضاي هيأت علمی، دانشجويان، دانشو فنی است  علمیشکوفايی 

دانشکده پرستاري و معاونت آموزشی و پژوهشی هماهنگی  با ، كتب كه، رساله و طرحهاي تحقيقاتینامهعلمی كه تحت عناوين پايان

 عايت نمايند:موارد زير را رانجام شده است مامايی 

 

و درآمدهاي حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد ولی حقوق معنوي پديد آورندگان  حق نشر و تکثير پايان نامه/ رساله -1ماده 

 محفوظ خواهد بود.

 

بايد به نام دانشگاه علمی  در مجامعچاپ در نشريات علمی و يا ارائه  نامه/ رساله به صورتانتشار مقاله يا مقاالت مستخرج از پايان -2ماده 

 باشد.

 می منتشر جديد اطالعاتبا  رساله/ نامهپايان از حاصل نتايج از تركيبی بصورت آموختگیدانش از پس كه یكتب /مقاالتی در. 1بصرهت

 .شود درج دانشگاه نام بايد نيز گردد

 

 كتبی مجوز با بايد انشکدهد تحقيقاتی طرحهاي تمامی و رساله/ نامهانپاي نتايج از حاصل patent ارائه يا و افزار نرم كتاب، انتشار -3 ماده

 .شود انجامدانشکده  پژوهشی معاونت از صادره

 

 از مستخرج نتايج حاصل كه المللیبين و ايمنطقه ملی، هايجشنواره در ها يافته ارائه يا و فنی دانش تدوين و اختراع ثبت -4 ماده

 انجامدانشکده  پژوهشی معاونت طريق از طرح مجري يا راهنما استاد هماهنگی با بايد دانشگاه تحقيقاتی هايطرح تمامی و رساله/ نامهپايان

 .گيرد

 

. ولی مسئوليت علمی صورت گيرد يکی از اساتيد راهنما، مشاور و يا دانشجوستاد راهنماي اصلی توسط با تاييد ا مکاتبات مقاله - 5 ماده

 امه و رساله به عهده اساتيد راهنما و دانشجو می باشد.مقاله مستخرج از پايان ن

 انجام ر،يتفس و زيآنال مطالعه، یطراح و طرح دةيا ارائهمالکيت از قبيل  از معيارهاي اريمع سهل حداقبايد  مقاله مولف/اثر صاحب. 1تبصره 

 .باشددارا  امقاله ر يینهاتاييد و  صالحياا نقادانه مرور، مقاله سينو شيپ نوشتن ها، داده آوري جمع اي شاتيآزما

 .شود آورده مقاله سندگانينو فهرست در مولف عنوان به ديبا دارند را اثر معنوي تيمالک ارهاييمع كه افرادي یتمام نام. 2تبصره 

 .شوند یمعرف لفمو عنوان به دينبا ندارند، را اثر تيمالکحداقل معيارهاي  اما اند داشته مطالعه در موثري سهم كه افرادي.3تبصره

 اند، داشته یتخصص  نقش مربوطه اثر جاديا در مولفان و رديگ یم صورت یقاتيتحق گروه کي توسط كه عيوس هاي پژوهش در. 4 تبصره

 پژوهشگران اي پژوهشگر موارد نيا در. گردد وي خود به مربوط یتخصص قسمت به محدود تواند یم مولفان از کي هر تيمسئول و سهم

 هر ، شود یم حاصل ژوهشپ نيا از كه متعددي مقاالت در یول. كرد خواهند نييتع داشت، خواهد را مقاله كل تيمسئول كه فردي ،یاصل

 .      باشد قبول قابل سندهينو بعنوان تا باشند دارا كامل بطور را 3در تبصره  شده كرمعيارهاي ذ یستيبا سندگانينو از كدام



 و هيته به ليتما سندگانينو از كدام هر چنانچه هياول مقاله ارائه از پس شد، خواهد مقاله نيچند ديتول به منجر كه يیها پژوهش در .5تبصره

 .ندينما اقدام طرح یاصل يمجر یكتب موافقت با یستيبا یم باشند داشته را بعدي مقاالت ارسال

 کي ماده در شده ذكر يمعيارها با مطابق ماه 3 درمدت ستيبا یم  داشتند همکاري به ليتما همکاران ريسا کهيصورت در. 6 تبصره

 .داشته باشندبا مجري اصلی طرح موثر  يهمکار

 

 يكدها به يبنديپا  مقاله، ارسال هنگام در خود یاحتمال منافع تعارض به اقرار شده، چاپ مطالب صحت تيمسئول مولفان تمام -6 ماده

 و مطالعهو اجراي  یطراح در آنها از كه يافراد هيكل از ريتقددر نهايت  و مقاله در جمندر يخطاها به اقرار ها، یآزمودن حفاظت در یاخالق

 .دارند عهده به را است شده استفاده مقاله نوشتارهمچنين 

 

 و يبازنگر مورد بار نيچند تواند یم مقاله سينو شيپ ليتکم انيپا تا مطالعه طول در مطالعه در آنها سهم و مولفان نام بيترت -7 ماده

 شورا اعضاء از یکي و مطرح دانشکده یپژوهش يشورا دربين مولفان  نظر اختالف صورت در. رديگصورت  یجمعبه طور  یكتب بيتصو

 .نمود خواهد مشخص را آنها نام بيترت اثر، جاديا و مطالعه در مولفان مشاركت زانيم اساس بر

 

 ايبالينی  خشدر ب كه افرادي زين و ندارند را اثر مولف ارهاييمع تمام اي و دان داشته مطالعه در محدودي سهم كه افرادي هيكل -8 ماده

 ديبا اين افراد مشاركت نوع و نام تشکر و ريتقد عنوان تحت یپاراگراف در مقاله انيپا ر، ده اندايفاي نقش نمود مطالعه یمال هاي تيحما

 . شود ذكر

 

به تصویب رسيده  دانشگاه علوم پزشکی ایران رستاری و ماماییهيات ریيسه دانشکده پاین آیين نامه در - -7ماده 

 .الزم االجرا است 93/ 25/4  است و از تاریخ

 

 

 

 



 تعهدنامه

 
.......مقطع ................................ ورودي سال تحصيلی................................شتهر ........................دانشجوي...................ينجانبا»

متعهد می شوم كلِيه نکات مندرج در آئين نامه حق مالکيت مادي و معنوي در مورد .................................... دانشکده ............................ 

/ رساله تحصيلی خود رعايت را در انتشار يافته هاي علمی مستخرج از پايان نامه علوم پزشکی ايران علمی دانشگاه   ينتايج پژوهش ها

به لغو امتياز  به دانشگاه وكالت و نمايندگی می دهم كه از طرف اينجانب نسبتاالشعار فوق  ين نامهنمايم. در صورت تخلف از مفاد آئ

و زيان حاصله بر اساس  نام دانشگاه اقدام نمايد. ضمناً نسبت به جبران فوري ضرره و يا هر گونه امتياز ديگر و تغيير آن باختراع بنام بنده 

 «موسيله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودنبرآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدي

 

 

 امضا:........................

 

 ....................تاريخ

 

 


