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                                               نامه نویسندهراظهافرم                                                                             
                                                                       

                                                                                                               
 

 
 ،تالیف تی: )الف( مسئولدنکن لیتکمو  دنبخوانرا  ریز یها هیانیب ستیبایشده ممقاله ذکر متن که اسمشان در  یسندگانینو تماممقاله،  متن در هنگام ارسال

 ستیبا یشما م .افشای تضاد منافع، و )ز( تشکر رویتقدمشارکت کننده ها / افشای )و(  ،یمنابع مال ی، )ه( افشادر تالیف)ج( مشارکت  ،تالیف یارهای)ب( مع

تا زمان  ا ر مقاله شمامتن ما  کند. لیتکمبه طور کامل فرم را  یفرد یکپ دیبا سندهیهر نو .دیانتشارعودت ده ندیفرم را در اسرع وقت در فرآ نیا

 گرفت. میدرنظر نخواهانتشار  یبرافرم  نیو ارسال ا لیتکم
 

 _____________________________آدرس ایمیل: _______________________________نام و نام خانوادگی )تایپ شده(: 

 ____________________________ نویسنده مسئول:_________________________________________: اسم مجله

 ______________________________________________________________________________عنوان مقاله:

 

 تالیفمسئولیت الف. 

 

 بزنید(. عالمت)لطفا  دارندتایید می کنم که تمام موارد زیر صحت    

 ر حال حاضردر منتشر نشده و د ییدر جا نجانبیا یسندگیمرتبط با آن با نو یمحتوا ایو  نسخه نیو معتبر است؛  ا عیبد ینشان دهنده کار متن مقاله

 مربوط یازمتن مقاله ها ییها کپیداده شده است(؛ و  حیکه در ارسال متن مقاله توض یموارد ی)به استثنا باشد ینم یدست بررس گردرید یجاها

 و قرار گرفته است؛ وستیبه آن درهنگام ارسال متن مقاله به پ

 باط باشد  و قبل در ارت هیریبا دفتر تحر یمسئول  به عنوان مسئول اصل سندهیکنم که نو یمن موافقت م سنده،ینو کیاز  شیبا ب ییمقاله ها یبرا

فوق را  یاقش هکه ن کنمیم دییمسئول تا سندهیهستم، به عنوان نو سندهیاگر من تنها نو ایو امضا کند.  دییرا مرور، تا یینها ینسخه ها از انتشار،

 اجرا خواهم کرد.

 است. شیآزما جیاز نتا قیدق یلیکار تمث نیکنم که ا یم دییمطالعه هستند،  تأ کیکه گزارش   ییمقاله ها یبرا 

 

 تالیفمعیارهای ب. 

 

 :داشته باشند ررایز یجنبه ها ی هیکلدر  تیازفعال یسهم قابل توجه ستیبا یمقاله م سندگانیازنو کیهر ف،یتال یارهایتمام مع لیتکم یبرا

 

 و، شده است هر دو ایداده ها،  ریو تفس لیو تحل هیاستفاده، تجز ایکار که منجر به نوشتن متن مقاله  یزیمفهوم و برنامه ر 

 و، متن مقاله یمحتوا یانتقاد ینیبازب ایو  هیته 

 ارائه شده از متن مقاله. یینسخه نها بیتصو 

 .(دیبزن عالمترا برآورده کرده ام )لطفا  فیتال یفوق برا یارهایکه تمام مع تایید می کنم 
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 ج. مشارکت در تالیف

 :(دیرا عالمت بزن ریاز موارد ز یکی)لطفا  رمیرا بر عهده بگ تیکارمشارکت داشته ام تا مسئول نیدر ا یکنم که  به اندازه کاف یم دییتأ

 و، متن مقاله یاز محتوا یبخش 

 متن مقاله. یتمام محتوا 

 

 د. افشای منابع مالی

 :دیرا عالمت بزن ریاز موارد ز یکیلطفا 

 

 نشده است. افتیدر یمقاله ، بودجه ا نیمتن ا هیته ایمطالعه و  نیانجام ا یکه برا کنمیم دییتأ   

 یخالقا یمقاله به وضوح در بخش انطباق با استانداردها نیمتن ا یآماده ساز ایمطالعه و  نیانجام ا یبرا یو ماد یمال یها تیکنم که تمام حما یم دییتأ   

 مقاله شرح داده شده است. نیا

 ارائه کنند. متن مقاله ها یرا برا قیکنند تا گزارش سپرده تحق یمقاله ها را ملزم م سندگانینو ،یمال نیتأم یاز سازمان ها یبرخ

 .دیبخش را عالمت بزن نیا یبودجه ا نیچن افتیلطفا درصورت در   

 

 ه. افشای مشارکت کننده

 

 ا( انجام داده اند امشیرایو اینوشتن  ایداده ها،  لیو تحل هیداده ها، تجز یدر کار گزارش شده در متن مقاله )مثال جمع آور یکه سهم قابل توجه یتمام افراد

شارکت که م یاز افراد یگروه .در متن مقاله ذکر شود ینام آنها با مشارکت خاصشان در بخش تشکر و قدردان دیباکنند  یرا برآورده نم فیتال یارهایمع

ده است تشکر ذکر ش رویکه نامشان در بخش تقد یهمه اشخاص و عملکرد آنها شرح داده شود. وندذکر ش "ینیمحققان بال"توانند تحت عنوان  یداشته اند م

 جهت ذکر نامشان در متن مقاله را بدهند. یاجازه نامه کتب سندگانیبه نو ستیبایم

 

کر نوع تش روی، در بخش تقدردندک یرا برآورده نم فیتال یارهایمقاله داشته اند، اما مع نیدرا یقابل توجه یکه همکار یکنم که همه اشخاص یم دییتأ   

 افراد اجازه ذکر نامشان در متن مقاله را داده اند. اینو نامشان ذکر شده است و  یهمکار

 

 و.افشای تضاد منافع

 

رقابت  ای ید مال)مانند سو هیثانومنافع ری( ممکن است تحت تاثقیاعتبار تحق ای مارانی)مانند رفاه ب هیاول منافعدر مورد  یکه قضاوت حرفه ا یتضاد منافع زمان

 جیاز نتا انرشیخود آنها بر   تفس یهستند بدون آگاه یمنافع مال یکه دارا یممکن است زمان سندگانینو یتضاد منافع برا .رخ می دهد رد،یگ( قرار یشخص

افع که ممکن در مورد هر گونه تضاد من دیبا برخورد با متن مقاله یبهتر درباره چگونگ یریگ میتصم یکه برا میما معتقد داشته باشد. ریتأث نیریسا ایخود و 

 لیمقاالت را فقط به دل است. ما ریاجتناب ناپذ بایامر تقر نیا رایز میببر نیتضاد منافع را از ب میما قصد ندار .اطالع داشته باشیمداشته باشند،   سندگانیاست نو

 نه. ایتضاد منافع داشته اند  سندگانینو ایکه روشن کند آ نمیکیذکر م یا هیاما در متن مقاالت اظهار م،یکن یرد نم سندگانیوجود تضاد منافع نو
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 :چک لیست زیر را تکمیل کنند بایدتمام نویسندگان 

قاله م نیدر موضوع مورد بحث در ا یمنافع مال یکه دارا یسازمان ایاز روابط ذکر شده را با فرد  کیاگر شما هر  یاز تضاد منافع احتمال یطبقه ا

 یده ااگر روابط ذکر ش .دیده حیرا توض اتیو جزئ دیرا عالمت بزن "بله" ریلطفا در کادر ز د،یاست داشته باش

 .دیرا عالمت بزن ریلطفا کادر نخ د،یندار

  خیر بله 

    استخدام

 ی/ کمک ها یافتیدر یمال یکمک ها

 یدر دست بررس یمال

   

    حق الوکاله ایمشاوره و  نهیهز

 یجهت سفر به جلسات برا یبانیپشت

 فاهدا ریسا ایمتن مقاله   هیمطالعه، ته

   

 ییها تیمشارکت در فعال یها نهیهز

 رهیمانند نظارت بر داده ها و غ

   

 یبررس ایجهت نگارش  نهیپرداخت هز

 متن مقاله

   

دارو،  هیارائه کمک جهت نگارش، ته

 یادار یبانیپشت ایو  زاتیتجه

   

     یسخنران یبرا نهیهزپرداخت 

    سهام یها نهیسهام /گز

    گواهی متخصص

شده، دردست  یزیاختراعات )برنامه ر

 صادر شده( ای یبررس

   

    حق امتیاز

    کامل( ی)خطا در افشا ریسا
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خ در جدول باال پاس یاحتمال یاز سواالت مربوط به تضاد منافع مال کیاگر شما به هر  کند. لیرا به صورت مناسب تکم 2 نهیگز ای 1 نهیگز دیبا سندهیهر نو

در بخش انطباق با  هیانیب نیوا دیسیبنو ریمناسب را در کادر ز هیانیب کی ستیبا ی(، مدیهست یرمالیتضاد منافع غ یبه افشا لیاگر ما ای) دیداده باش« بله»

 .قرار دهید الهموجود در متن مق یاخالق یاستانداردها

 

 ای ،ارائه ندارم یاز منافع برا یگونه تضاد چیمن ه    

  اله درجمتن مق یاخالق یمتن مقاله  در بخش انطباق با استانداردها یآماده ساز ایمطالعه و /  نیانجام ا یبرا یمال تیدرمورد تضاد منافع و حما ریز هیانیب   

 خواهد شد.

 

 

 باشند. یکامل م و قیفرم ارائه کرده ام دق نیکه در ا یفرم را به طور کامل خوانده و متوجه شده ام و اطالعات نیکه ا کنمیم دییمن تا

 

 __________________________________________________نام و نام خانوادگی)تایپ شده(:

 

 __________________امضا: 

 

 __________________تاریخ:

 


