
 تعارض منافعفرم 

       فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی
 

 

 علیرضا کرباسیجناب آقای دکتر 

 علمی راهبردهای توسعه روستاییسردبیر محترم فصلنامه 
  با سالم،

نویسندگان . است تعارض منافع در های نویسندگان مسئولیتمتعهد به اجرای  تربت حیدریهبه صاحب امتیازی دانشگاه  راهبردهای توسعه روستاییمجله 
کردن و کامل. ثیرگذار بوده است، را بیان کنندأحمایت مالی یا دیگر منافعی که در نگارش مقاله ت، باید هنگام ارسال مقاله اطالعات مربوط به منافع مالی

 .برای نویسندگان ضروری است های منافع بالقوه فرم اظهارنامه تعارضامضاء 
 جمله از نشر، اخالق از کامل طور مقاله ارائه شده به انتشار با رابطه در که کنند می یک مقاله اعالم( گان)ای است که نویسنده فرم تعارض منافع، توافقنامه

ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر  تجاری در این راستا وجود اند و منافعی پرهیز نموده دوگانه، انتشار و ارسال یا و ها جعل داده رفتار، سوء ادبی، سرقت
نویسنده . ط نویسندگان تهیه و ارائه شده استدهد که متن مقاله چگونه توس فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می. اند خود وجهی دریافت ننموده

دارد که این  چنین اعالم مینویسنده مسئول هم. نماید  نماید و اصالت محتوای آن را اعالم می  مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تأیید می
به  غیرههمچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و . نگردیده استزمان به نشریه دیگری ارائه در جای دیگری منتشر نشده و هم اثر قبالً

 .ناشر محول گردیده است
 

 :نام نویسنده مسئول :آدرس الکترونیکی

 :وابستگی سازمانی :تلفن

 :عنوان مقاله

شامل )ارائه شده  مقالهاز  بخشیهر  یراب( رهیو غ یخصوص ادیبن ،یتجار ،یدولت)شخص ثالث  کیاز  ه مربوطه وجهیموسس ای سندگانینو ایآ
 ؟دریافت نموده است (...و  یآمار لیلو تح هی، تجزاثر یساز مطالعه، آماده یها، طراح نظارت بر داده ،یمال یها کمک

 

  خیر بلی 
 ؟ام دارنددر حال انج این اثر را، مربوط به ثبت شده ایو  داوری، حال انجام که در یهرگونه اختراع سندگانینو ایآ

 
 

  خیر بلی 

 ؟دریافت نمایند مقاله سندگانینواضافی اثر مذکور را از که اطالعات  بتوانندوجود دارد که خوانندگان  یگرید طرق دسترسی ایآ
 

  خیر بلی 

  باشد؟ نشر اخالقید نیاز به اعالم و تایاست که  یانسان ی های خاصماریب ای یشیآزما واناتیح مرتبط با اثر نیاز ا یا جنبه ایآ
 

  خیر بلی 

 امضا:                                                     تاریخ                                                           : مسئوله نام نویسند
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