
مجله مهندسی بهداشت حرفه فرم تعهد رعايت اخالق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نويسندگان 

 ای

 ای نشر و معرفی نويسنده رابط تعهد رعايت اخالق حرفه 

 ".............................................................................................................ما نويسندگان مقاله  

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

نمـاييم که اين مقاله در زمان ارســـال  تعهد می ای مهندسی بهداشت حرفهمجله با اعالم موافقت خود مبنی بر ارسال اين مقاله به ..

سال ی ارهيچ نشريه ديگربه و تــا تعيين تکليف قطعی در اين نشريه  ارسال نشدههيچ نشريه ايرانی يا غيرايرانی  به ،برای اين نشريه

عنــــوان نويسنده رابط معرفی نموده و  به  آقای/خانم ................................................................................ از نويسندگان. همچنين نخواهد شد

 .پذيريم را می ای همهندسی بهداشت حرفنزد نشريه  مرتبط با اين مقـــــاله  وکـــــالت تـــــام ايشان درکليه امور

 واگذاری حقوق مادی نشر مقاله

نه محتوای مقاله( را به  انتشار مقاله و صرفا مـــا نويسندگان با اختيار و آگاهی کامل، کليه حقوق مادی مربوط به انتشار اين مقــاله )

ر تام اختياو ...  کاغذی، آنالين، لوح فشرده نسخه نشريه در انتشار اين مقاله به هر صورت. نماييم واگذارمیای  مهندسی بهداشت حرفه

. اين حق تنها با رد انتشار اين مقاله در نشريه يا انصراف نويسندگان از ادامه خواهد بودو منافع مادی احتمالی متعلق به نشريه  داشته

 . همکاری تا قبل از تعيين تکليف قطعی مقاله سلب خواهد شد

 افشای تعارض منافع احتمالی 

 .استخراج شده، مشخصات آن را بنويسيد و ...  نامه/رساله/طرح پژوهشی رتی که اين مقاله از پاياندر صو 

 

 

 ؟ را قيد نمائيدهای پژوهش منتج به اين مقاله  هزينهمنبع تامين 

 

ور شفاف ط ندگان( را بهکننده در توليد اين مقاله )حاميان مالی، پشتيبانان علمی و نويس وجود تعارض منافع بين هر يک از عوامل مشارکت

 . بيان کنيد

 

 معرفی نويسندگان مقاله، ترتيب درج و سهم ايشان در مقاله  

مان در جدول زير آمده است( با آگاهی ازغيرقابل تغييربودن اسامی، اطالعات  ما نويسندگان اين مقاله )که مشخصات و ترتيب درج اسامی

جام يم که همگی در انماين شود( اعالم می ای به اين اسامی افزوده يا از آنهاکاسته نمی نويسندههيچ عنوان  و ترتيب درج نويسندگان )به

ی بدون همکاری موثر در توليد اين مقاله  ا و نام هيچ نويسنده کار پژوهشی منجر به توليد اين مقاله يا نگارش اين مقاله همکاری داشته

نوان ع عنوان نويسنده مسئول مقاله )که نامش در مقاله نهايی به يف شماره ......... بهردنويسنده ، زيرقيد نشده است. از ميان نويسندگان 

 . شود مسئول مقاله درج خواهد شد( معرفی می

 : ..............................................................آدرس پست الکترونيک نويسنده مسئول 

 



 امضا 4نوع و سهم مشارکت 3آدرس آکادميک 2کآخرين مدر 1خانوادگی نام و نام ترتيب

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

                                                           
 .کامل و به آن شکلی که بايد درمقاله درج شود نگاشته شود نام هرفرد به صورت - 1

 PhD ،MD ،MSc مثل  - 2

نام گروه يا بخش آموزشی، نام دانشکده يا مرکز تحقيقاتی، نام دانشگاه يا پژوهشگاه، نام "صورت  طور دقيق به آدرس آکادميک برای هر نويسنده به - 3

 .درج شود "شهر، نام کشور

ت مشارککار مشخص شده و درصد  نگارنده بحث يا روش ها، نگارنده مقدمه، در اين بخش بايد نقش هر فرد )پژوهشگر اصلی/فرعی، تحليلگر داده - 4

 .قيد شود( % 1۱۱)درمجموع 


