
 یسندگاننو یتعارض منافع و معرف یافشا ی،حقوق ماد یاخالق نشر، واگذار یتفرم تعهد رعا

 نشریه مسائل كاربردی تعليم و تربيت اسالمی

 رابط یسندهنو ینشر و معرف یاخالق حرفه ا یترعا تعهد

 هلمقا یسندگانما نو

 عنوان مقاله به فارسی 

"......................................................................................................................................................................................................" 

 عنوان مقاله به انگليسی 

"......................................................................................................................................................................................................" 

مقاله  ینکه ا ییمنما یتعهد م ..................................................................... یهمقاله به نشر ینبر ارسال ا یاعالم موافقت خود مبن با

 یهنشر یندر ا یقطع یفتکل یینوده و تا تعبن یدر حال بررس یرایرانیغ یا یرانیا یهنشر یچدر ه یهنشر ینا یدر زمان ارسال برا

از )را  ............................................................. منخا/یرسال نخواهد شد و آقاا یگرید یرایرانیغ یا یرانیا یهنشر یچه یبرا

انجام اصالحات  یژهمقاله )به و ینامور مرتبط با ا یهدر کل یشانام اتنموده و وکالت  یرابط معرف یسنده( به عنوان نویسندگاننو

 .یریمپذ یرا م ........................................................................ زد نشریهن (یاحتمال

 

 نشر  یحقوق ماد واگذاری

را  (مقاله یمقاله )صرفا انتشار مقاله و نه محتوا ینمربوط به انتشار ا یحقوق ماد یهکل ،کامل یو آگاه یاربا اخت یسندگانمقاله ما نو

مقاله به هر صورت نسخه  یندر انتشار ا یهو نشر ییمنما یم واگذار.................................................................................... یهبه نشر

 یناست. ا یهمتعلق به نشر یاحتمال یتام دارد و منافع ماد یارو ...( اخت یو داخل یالملل ینب یها یهمانلوح فشرده،  ین،آنال ،یکاغذ

سلب خواهد  الهقم یقطع يفتکل يينتا قبل از تع ریاز ادامه همکا یسندگانراف نونصا ای یهمقاله در نشر ینق تنها با رد انتشار اح

 شد.

 یتعارض منافع احتمال افشای

 :یسداستخراج شده، مشخصات آن را بنو یطرح پژوهش /رساله /نامه یانمقاله از پا ینکه ا یدر صورت

 

 

 

 شده است؟ ینتام یمقاله از چه منبع ینپژوهش منتج به ا یها هزینه

 

 

 

را به  (یسندگانو نو یان علمنپشتیبا ،مالی یانمقاله )حام ینا یداز عوامل مشارکت کننده در تول یکهر  ینب منافعتعارض  وجود

 بیان کنید. طور شفاف



 

 

 

 در مقاله یشاندرج و سهم ا يبمقاله، ترت یسندگاننو یمعرف

بودن  ییرتغ یرقابلاز غ یآمده است ( با آگاه یردرج اسامی مان در جدول ز یبمقاله )که مشخصات و ترت ینا یسندگانما نو

اعالم  (شود یاز آنها کاسته نم یاافزوده  یاسام ینبه ا یا یسندهنو عنوان يچبه ه) یسندگاندرج نو یباسامی، اطالعات و ترت

 یا یسندهو نام هیچ نو یمداشته ا یهمکار مقاله یننگارش اا ی مقاله ینا يدمنجر به تول یپژوهشدر انجام کار  یکه همگ یمکنیم

ه یسند................. به عنوان نو شماره یفرد یل،ذ یسندگاننو یاننشده است. از م یدمقاله ق ینا یدثر در تولؤم یبدون همکار

 .شود یم یل مقاله درج خواهد شد( معرفبه عنوان مسئو ییمسئول مقاله )که نامش در مقاله نها

 ول: ئمس یسندهنو یيکآدرس پست الکترون

 ترتیب

 

----- 

 

 ینآخر 1ینام خانوادگ نام 

 3یکآدرس آکادم 2مدرک

نام 

 دانشگاه 

نوع و 

سهم 

 4مشارکت

 5امضاء

        فارسی 1
   انگلیسی

        فارسی 2
   انگلیسی

        فارسی 3
   انگلیسی

        فارسی 4
   انگلیسی

        فارسی 5
   انگلیسی

 ؛در مقاله درج شود نگاشته شود یدکه با یهر فرد به صورت کامل و به آن شکل نام -1

 یا غیره؛ PhD  ،MSc  ،MDمثل  – 2

نام  ،مرکز تحقیقاتی یانام دانشکده  ،یبخش آموزش یابصورت نام گروه  یقبه طور دق یسندههر نو یبرا یکآدرس آکادم - 3

 .نام شهر، نام کشور درج شود ،پژوهشگاه یادانشگاه 

ا روش نشان مشخص یبحث  ندهگر دادها، نگارنده مقدمه، نگاریلتحل ی،فرع/ینقش هر فرد )پژوهشگر اصل یدبخش با یندر ا - 4

 ؛شود یدق %۱۰۰درصد مشارکت در مجموع شده و حتما 

 .یدرا امضا نما یشمقابل نام خو یدبا یسندههر نو  - 5

 

 آدرس پستی نویسنده مسئول به همراه کد پستی : 


