
 جامعه پژوهی فرهنگی

 نامه به سردبير و تعهدنامه انتشار مقاله

خالق نشر را كه در سامانه قوانين مربوط به ا نمايم كهگواهی و تعهد می (نام نويسنده مسئول)............  اينجانب

 مقاله ارسالی:. با آن موافق هستم ومطالعه كرده را قرارداده شده است، نشريه 

 ؛اي اعم از داخلی يا خارجی چاپ نشده است قبالً در هيچ نشريه -

 هنگام تا و است شده ارسال جامعه پژوهی فرهنگینشريه  به چاپ و بررسی جهت مقاله صرفاً اين -

 ؛پايان بررسی و داوري مقاله و اعالم نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگري ارسال نخواهد شد

ي مرتبط با ا در جريان اجراي اين تحقيق و تهيه مقاله كليه قوانين كشوري و اصول اخالق حرفه -

ها، سازمانها و نهادها و نيز مولفين و مصنفين رعايت  از جمله رعايت حقوق آزمودنیتحقيق  موضوع

 ؛ شده است

 مقاله در سهيم مدعی افراد يا فرد پاسخگوي كه نمايد می تضمين فرم اين امضاي با مسئول، نويسندة -

 ؛اره نداردب نيا مجله هيچگونه مسئوليتی در و باشد

 شوند، تهيه وله در نتيجه فعاليتهاي تحقيقاتی اينجانب و همكارانی كه به ترتيب در زير قيد مياين مقا -

 تحرير شده است و حقوق كليه افرادي كه به نحوي در اجراي اين تحقيق مشاركت و همكاري داشته

  .رعايت شده است اند

  نامه است؟ پايان آيا مقالة فوق ماخوذ از رساله

 .امضاي استاد راهنما به منزلة تاييد يا رضايت ايشان از انتشار اين مقاله است

 :استاد راهنما امضاي 

 

 
 

  



و قابل تغيير  همين فهرست و به همين ترتيب در زمان انتشار لحاظ می شود با امضا كامل نويسندگان ترتيب

 :نيست

 ايميل كشور شهر دانشگاه/سازمان رشته رتبه نام و نام خانوادگی رديف

1        

2        

3        

4        

 

 (امضاء همه نويسندگان ضروري استامضاء نويسندگان )

1. .................................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................................................................. 

  



 فرم تعاض منافع

 ارائه مقاله انتشار با رابطه در كه دنكن می اعالم مقاله يك گاننويسند كه است اي نامه توافق منافع تعارض فرم

يا ارسال و انتشار دوگانه،  طور كامل از اخالق نشر، ازجمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده ها و به شده

گان در قبال اثر خود وجهی دريافت ر اين راستا وجود ندارد و نويسندپرهيز نموده اند و منافعی تجاري د

دگان اثر نشان می دهد كه متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و نننموده اند. فرم تعارض منافع به خوان

و اصالت محتواي آن را اعالم می نمايد.  ارائه شده است. نويسنده مسئول اين فرم را امضا و تاييد می نمايد

نشريه  به همزمان نشده و منتشر كه اين اثر قبال در جاي ديگري سنده مسئول همچنين اعالم می نمايدنوي

محول گرديده  ناشر به ...تصاوير و ل،جداو محتوا، از استفاده حقوق همچنين كليه است نگرديده ارائه ديگري

 .است

 :آدرس پست الكترونيكی :نام نويسنده مسئول

 تلفن:  وابستگی سازمانی: 

 عنوان مقاله:

براي هر  (دولتی، تجاري، بنياد خصوصی و غيرهخص ثالث )نويسندگان يا موسسه مربوطه وجهی از يك ش ايآ

 است؟دريافت شده بخش از مقاله ارائه شده 

، داوري و يا ثبت شده مربوط به اين اثر را در حال انجام آيا نويسندكان هرگونه اختراعی كه در حال انجام

 دارند؟

ات اضافی مذكور را از نويسنده دريافت آيا طرق دسترسی ديگري وجود دارد كه خوانندكان بتوانند اطالع

 نمايند؟ 

آيا جنبه اي از اين اثر مرتبط با حيوانات آزمايشی يا بيماريهاي خاص انسانی است كه نياز به اعالم و تاييد 

 اخالق نشر باشد؟

                                              تاريخ:                                                     نام نويسنده مسئول:       

 امضاء:

 

 


