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حی واض و تصویرلطفاٌ این فرم را به طور کامل تکمیل نموده 
  اسکن آن را به پست الکترونیکی نشریه ارسال نمایید. از

 .نخواهد شدبدون ارسال فرم تعهدنامه مقاله ارزیابی 

 
مقاله ارائه شده  انتشار با رابطه در که کنندمی ای است که نویسنده )گان( یک مقاله اعالمفرم تعارض منافع، توافق نامه

اند پرهیز نموده دوگانه، انتشار و ارسال یا و هاجعل داده رفتار، سوء ادبی، سرقت جمله از اخالق نشر، از کامل طور به

اند. فرم تعارض ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده تجاری در این راستا وجود و منافعی

دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول منافع به خوانندگان اثر نشان می

نماید. نویسنده مسئول هم نماید و اصالت محتوای آن را اعالم میجانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می از

دارد که این اثر قبال در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. چنین اعالم می

 اویر و ... به ناشر محول گردیده است.همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تص

 نام نویسنده مسئول: آدرس الکترونیکی:

 وابستگی سازمانی: تلفن:

 عنوان مقاله:

از  بخشیهر  ی( برارهیو غ یخصوص ادیبن ،یتجار ،یشخص ثالث )دولت کیاز  ه مربوطه وجهیموسس ای سندگانینو ایآ

 (...و  یآمار لیلو تح هی، تجزاثر یسازمطالعه، آماده یها، طراحنظارت بر داده ،یمال یهاارائه شده )شامل کمک مقاله

 ؟دریافت نموده است
 

  خیر بلی 

 ؟در حال انجام دارند این اثر را، مربوط به ثبت شده ایو  داوری، حال انجام که در یهرگونه اختراع سندگانینو ایآ

 
 

  خیر بلی 

دریافت  مقاله سندگانینواضافی اثر مذکور را از که اطالعات  بتوانندوجود دارد که خوانندگان  یگرید طرق دسترسی ایآ

 ؟نمایند

 
 

  خیر بلی 

 نشر اخالقنیاز به اعالم و تایید است که  یانسان ی های خاصماریب ای یشیآزما واناتیح مرتبط با اثر نیاز ا یاجنبه ایآ

  باشد؟

 
 

  خیر بلی 
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