
ا بخش آموزشی ،نام دانشکده یا مرکز تحقیقاتی یگروه  باید نوشته شود . آدرس آکادمیک برای هر نویسنده به طور دقیق به صورت نام PhD ,Msc,MDآخرین مدرک .نام و نام خانوادگی را کامل بنویسید 
ظر متعلق به دانشگاه یا پژوهشگاه واحد باشد . رد نمحل مو ،نام دانشگاه یا پژوهشگاه ،نام شهر نام کشور درج شود . برای هر شخص فقط و فقط یک آدرس آکادمیک قابل درج است . مگر اینکه دو یا چند

ارکت قید شود . هر نویسنده باید مقابل نام خویش درصد مشقسمت نوع و سهم مشارکت باید نقش هر فرد )مثل محقق ،جمع آوری کننده ی دیتا ،نگارنده مقدمه  نگارنده ی بحث و غیره (مشخص شود و حتما 
  را امضا کند . 

 افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان واگذاری حقوق مادی، فرم تعهد رعایت اخالق  نشر ،

 "پایدار جامعهفصلنامه توانمند سازی زنان و "

پایدار تعهد می نماییم که این مقاله در زمان ارسال  جامعهبا اعالم موافقت خود مبنی بر ارسال این مقاله به فصلنامه توانمندسازی زنان و  ..........................................ما نویسندگان مقاله با کد 

ری ارسال نخواهد شد . همچنین ا غیر ایرانی دیگنشریه برای هیچ نشریه ایرانی یقطعی در این  برای این نشریه در هیچ نشریه ایرانی یا غیر ایرانی در حال بررسی نبوده و تا تعیین تکلیف

. را که )لزوما(از نویسندگان مقاله است را به عنوان نویسنده رابط معرفی .........................................................خانم ../ارسال کننده مقاله در سایت نشریه ) صاحب اکانت مربوطه(یعنی آقای 

 می پذیریم.پایدار را  امعهجایشان در امور مرتبط با این مقاله نزد فصلنامه توانمندسازی زنان و نموده و وکالت تام 

 یگیری مقاله و انجام مکاتبات را به رسمیت می شناسد .( نشریه فقط ارسال کننده مقاله را به عنوان فرد حقوقی دارای صالحیت برای پ 1نکته 

 د .(اگر به هردلیلی الزامی برای معرفی نویسنده مسئول به عنوان رابط وجود داشته باشد مقاله باید حتما از اکانت نویسنده مسئول ارسال شو2نکته 

 واگذاری حقوق مادی نشر مقاله

پایدار واگذار می نماییم و  جامعه توانمند سازی زنان وقوق مادی مربوط به انتشار این مقاله )صرفا انتشار مقاله و نه محتوای مقاله (را به فصلنامه ما نویسندگان با اختیار و آگاهی کامل کلیه ح

ارد و منافع مادی احتمالی متعلق به نشریه است . حقوق مادی نمایه های بین المللی و داخلی و ... اختیار تام د–لوح فشرده  -آنالین –ی این مقاله به هر صورت )نسخه کاغذ نشریه در انتشار

 سلب خواهد شد .  نشریه نسبت به مقاله تنها با رد انتشار این مقاله در نشریه یا انصراف نویسندگان از ادامه همکاری تا قبل از تعیین تکلیف قطعی مقاله

 

 افشای تعارض منافع احتمالی 

 :بنویسید راآن  وتصویب ثبت محل  ، کننده مشارکت افراد همه نام دقیق،  عنوان) آن مشخصات شده، استخراج پژوهشی طرح/رساله/نامه پایان از مقاله این که صورتی در

 

 ؟شود درج کامل و دقیق صورت است  به شده تامین منبعی چه از مقاله این به منتج پژوهش هزینه های

 

 کنید. بیان شفاف طور به را (نویسندگان و علمی پشتیبانان مالی، امیان)ح  مقاله این تولید در کننده مشارکت عوامل از یک هر بین منافع تعارض وجود

 

 مقاله در ایشان سهم و درج ترتيب مقاله، نویسندگان معرفی

 نویسنده عنوان هیچ به نویسندگان درج ترتیب و اطالعات اسامی، تغییربودن غیرقابل از آگاهی با است آمده زیر جدول در مان اسامی درج ترتیب و مشخصات که مقاله این نویسندگان ما

 ای نویسنده هیچ نام و ایم داشته همکاری مقاله این نگارش یا مقاله این تولید به منجر پژوهشی کار انجام در همگی که میکنیم اعالم  نمیشود کاسته آنها از یا افزوده اسامی این به ای

 نویسنده الکترونیک پست .میشود معرفی مقاله مسئول نویسنده عنوان به ......... شماره ردیف ذیل،  نویسندگان میان از .است نشده قید مقاله این تولید در موثر همکاری بدون

 ( ندارد مقاله مکاتبات در نقشی هیچ و شد خواهد درج مسئول عنوان به مقاله نهایی انتشار در صرفا  مسئول نویسنده نام)   ......................................مسئول

 

 

 

 

 

 

 

 ءامضا نوع و سهم مشارکت  آدرس آکادمیک  آخرین مدرک  نام و نام خانوادگی ردیف

      

      

      

      

      


