
 تعهدنامه فرم

 .شود پیوست مقاله با شده امضا کپی یک و شده سازی شخصی مناسب شکل به

 :مقاله عنوان

___________________________________________________________________________________ 

 همچنین و ،(امکان صورت در) ها داده تحلیل و تجزیه یا اثر، این طراحی و طرح فکری، محتوای در کافی میزان به که کنیم می تایید ما/  من

 ما/  من. شویم فهرست همکاران از یکی عنوان به ما/  من نام با و ایم گرفته عهده به را آن عمومی مسئولیت و ایم کرده شرکت مقاله نوشتن

 اند، شده تدوین ICMJE توسط که را نویسندگی معیارهای که کند می تأیید نویسنده هر. دهد می نشان را معتبری کار مقاله این معتقدیم

 حال در ماست،/  من نویسندگی تحت که توجهی قابل محتوای با یا و است نشده منتشر دیگر جای در حال به تا حاضر نوشته. کند می برآورده

 داده هیچ و است شده ارائه مقاله این در مطالعه طول در شده آوری جمع های داده تمام که کنیم می تایید ما/  من. است انتشار برای بررسی

 داده آنها به سردبیران، سوی از درخواست صورت در که کنیم می تأیید ما/  من. شد نخواهد یا است نشده منتشر جداگانه صورت به مطالعه از ای

 خواهیم همکاری است، آن اساس بر مقاله که اطالعاتی/  ها داده ارائه و آوردن بدست در کامل طور به یا و کرد خواهیم ارائه را اطالعات/  ها

 پوشش نامه در شود بینی پیش مقاله این محتوای برای همکاران از یک هر برای است ممکن که غیرمستقیم یا مستقیم مالی های نگرانی از .کرد

 جمله از اثر، این تکثیر حقوق تمام مالکیت ما/  من.است شده مشخص پوشش نامه در نیز پروژه از خارجی پشتیبانی منابع. است شده اعالم

 کار ، مجله. شود منتشر مجله توسط مقاله که صورتی در ، ایم کرده منتقل مجله دستورالعمل به انحصاری طور به را آن به مربوط حقوق تمامی

 چاپ دوباره یا نمایش پیش تولید حق( 3 هزینه؛ بدون یا با مقاله از بخشی یا تمام مجدد نشر به دادن اجازه حق( 2 تکثیر؛ حق( 1 عنوان به را

 خواهد را الکترونیکی یا مکانیکی فرم هر با مقاالت مجموعه یک در کار نشر حق(4 و رایگان؛ توزیع یا فروش به دیگر های زبان به ترجمه و

 ما طرف از و بدهد ما نماینده به را مکاتبات باقی و دهد انجام مجله درخواست طبق را الزم تغییرات تا دادیم حق مربوطه نویسنده به ما.داشت

 گرفته نظر در همکار عنوان به اما مقاله، در شده گزارش کار در توجهی قابل مشارکت که افرادی تمام .کند عمل منشور برای قطعنامه عنوان به

 به باشد، نداشته وجود قدردانی بخش که صورتی در. است شده دریافت آنان از بردن نام اجازه و اند شده برده نام قدردانی بخش در اند، نشده

 نشده حذف فهرست از همکاران از هیچکدام و است نشده استفاده شده گزارش کار در مشارکتی بدون و همکار غیر افراد از که است معنی این
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