
  تعهدنامه
 ........................ نشریه

  گواهی اصالت مقاله
  ...................................................................نویسنده مسئول مقاله  .......... اینجانب 

  کنم که:وسیله گواهی می(ذکر عنوان دقیق و کامل مقاله ارسالی) بدین
  .اي اعم از داخلی یا خارجی منتشر نشده استنشریهاین مقاله قبالً در هیچ  .1
ارسال شده و تا پایان بررسی و  ...............................نشریهاین مقاله صرفاً براي بررسی و انتشار به  .٢

 .داوري مقاله و اعالم نظر نهایی از سوي این نشریه، به نشریه دیگري ارسال نخواهد شد
هایی که از ) بوده و در بخشآیدنویسندگانی که در ذیل میاینجانب و (این مقاله حاصل کار  .3

ایم ام/کردههاي قبلی خود/خودمان استفاده کردهدستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران یا پژوهش
 .شده و سایر مشخصات درج شده است مطابق ضوابط و رویه معمول، نام منابع استفاده

قرارگیري نام و مشخصات خود در مقاله آگاهی و رضایت  سایر نویسندگان مقاله از ترتیب .4
 .کامل دارند

پذیرم و چنانچه در هر مقطع زمانی خالف ادعاهاي فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می .5
نامه تخلفات پژوهشی رفتار کند و در این صورت نشریه مجاز است با اینجانب مطابق با آیین

 .گونه ادعایی نخواهم داشتهیچ

 تاریخ و امضاي نویسنده(ها)    

  به منزله تایید اسامی است. ه مسئوللطفا جدول زیر برمبناي ترتیب اولویت اسامی نویسندگان تکمیل گردد، الزم به ذکر است که امضاء نویسند

  امضاء  ایمیل -تلفن  محل شغل  رتبه علمی  نام و نام خانوادگی  نویسندگان
            نویسنده اول
            نویسنده دوم
            نویسنده سوم

            نویسنده چهارم
            نویسنده پنجم

 

  منافع تعارض فرم

 با رابطه در که دنکنمی اعالماي است که نویسنده (گان) یک مقاله ، توافق نامهمنافع تعارض فرم
 یا و هاداده جعل رفتار، سوء ادبی، سرقت جمله از ،نشر اخالق از کامل طور بهمقاله ارائه شده  انتشار
 دررد و نویسندگان ندا وجودتجاري در این راستا  منافعیاند و پرهیز نموده دوگانه، انتشار و ارسال
 متن که دهدمی نشان اثر خوانندگان به منافع تعارض فرم. اندننموده دریافت وجهی خود اثر ارائه قبال

از جانب سایر نویسندگان این  مسئول نویسنده است. شده ارائه و تهیهگان نویسند توسط چگونهمقاله 
نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعالم نماید و اصالت محتواي آن را اعالم میفرم را امضا و تایید می

دارد که این اثر قبال در جاي دیگري منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگري ارائه نگردیده است. می
  تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول،

 آدرس الکترونیکی:  نام نویسنده مسئول:
 تلفن: وابستگی سازمانی:

  

  عنوان مقاله:
    

   خیر   بلی

 ،ی(دولت ثالث شخص کی از وجهی مربوطه هموسس ای سندگانینو ایآ
 شده ارائه مقاله از بخشی هر يبرا )رهیغ و یخصوص ادیبن ،يتجار

 يسازآماده مطالعه، یطراح ها،داده بر نظارت ،یمال يهاکمک (شامل
   ؟است نموده دریافت )... و يآمار لیلتح و هیتجز ،اثر

   خیر   بلی
 ،ثبت شده ای و داوري ،حال انجام که در یاختراع هرگونه سندگانینو ایآ

   ؟در حال انجام دارند این اثر را به مربوط
   

   خیر   بلی

 که بتوانند خوانندگان که دارد وجود يگرید دسترسیطرق  ایآ
 ؟دریافت نمایند مقاله سندگانینواضافی اثر مذکور را از  اطالعات

   

   خیر   بلی
 ي هاي خاصماریب ای یشیآزما واناتیح مرتبط با اثر نیا از ياجنبه ایآ

  باشد؟ نشر اخالق تاییداعالم و  به نیاز که است یانسان
 
 

 تاریخ:                                                     امضا                                                           مسئول: ه نام نویسند

 


