
 مطالعات بین رشته ای در رسانه و فرهنگ

 نامه به سردبیر و تعهدنامه انتشار مقاله

قوانین مربوط به اخالق نشر را كه در سامانه  نمايم كهگواهي و تعهد مي (نام نويسنده مسئول............ ) اينجانب

 . مقاله ارسالي:مطالعه كرده و با آن موافق هستمرا نشريه قرارداده شده است، 

 ؛ای اعم از داخلي يا خارجي چاپ نشده است قبالً در هیچ نشريه -

ارسال شده است و  مطالعات بین رشته ای در رسانه و فرهنگنشريه اين مقاله صرفاً جهت بررسي و چاپ به 

 ؛پايان بررسي و داوری مقاله و اعالم نظر نهايي فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد تا هنگام

ای مرتبط با  قوانین كشوری و اصول اخالق حرفهدر جريان اجرای اين تحقیق و تهیه مقاله كلیه  -

ها، سازمانها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعايت  موضوع تحقیق از جمله رعايت حقوق آزمودني

 ؛ شده است

نمايد كه پاسخگوی فرد يا افراد مدعي سهیم در مقاله  نويسندة مسئول، با امضای اين فرم تضمین مي -

 ؛اره نداردب نيا لیتي درباشد و مجله هیچگونه مسئو

اين مقاله در نتیجه فعالیتهای تحقیقاتي اينجانب و همكاراني كه به ترتیب در زير قید میشوند، تهیه و  -

 تحرير شده است و حقوق كلیه افرادی كه به نحوی در اجرای اين تحقیق مشاركت و همكاری داشته

 . رعايت شده است اند

 نامه است؟  انپاي آيا مقالة فوق ماخوذ از رساله

 .امضای استاد راهنما به منزلة تايید يا رضايت ايشان از انتشار اين مقاله است

 :استاد راهنما امضای 

 

 
 

  



و قابل تغییر  همین فهرست و به همین ترتیب در زمان انتشار لحاظ مي شود با امضا ترتیب كامل نويسندگان

 :نیست

 ايمیل كشور شهر دانشگاه/سازمان رشته رتبه نام و نام خانوادگي رديف

1        

2        

3        

4        

 

 امضاء نويسندگان )امضاء همه نويسندگان ضروری است(

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

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

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

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

  



 فرم تعاض منافع

مقاله ارائه  انتشار با رابطه در كه كنند مي يك مقاله اعالم گانويسندنای است كه  منافع توافق نامه تعارض فرم

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

دريافت گان در قبال اثر خود وجهي ر اين راستا وجود ندارد و نويسندپرهیز نموده اند و منافعي تجاری د

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

ارائه شده است. نويسنده مسئول اين فرم را امضا و تايید مي نمايد و اصالت محتوای آن را اعالم مي نمايد. 

در جای ديگری منتشر نشده و همزمان به نشريه كه اين اثر قبال  نويسنده مسئول همچنین اعالم مي نمايد

به ناشر محول گرديده  ...همچنین كلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاوير و ديگری ارائه نگرديده است

 .است

 آدرس پست الكترونیكي: نام نويسنده مسئول:

 تلفن:  وابستگي سازماني: 

 عنوان مقاله:

وجهي از يك شخص ثالث )دولتي، تجاری، بنیاد خصوصي و غیره( برای هر آيا نويسندگان يا موسسه مربوطه 

 بخش از مقاله ارائه شده دريافت شده است؟

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

 دارند؟

انند اطالعات اضافي مذكور را از نويسنده دريافت آيا طرق دسترسي ديگری وجود دارد كه خوانندكان بتو

 نمايند؟ 

آيا جنبه ای از اين اثر مرتبط با حیوانات آزمايشي يا بیماريهای خاص انساني است كه نیاز به اعالم و تايید 

 اخالق نشر باشد؟

                                                نام نويسنده مسئول:                                                   تاريخ:       

 امضاء:

 

 


