
 
 ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوریدفتر تحقیقات و آموزش -02پالک -بعد از مجموعه تفریحی هویزه-باالتر از میدان پونک-هرانت

 فصلنامه اعتیادپژوهی  به سردبیر / مدیر مسئول

 تعهدنامه چاپ مقالهموضوع: 
----------------------------------------- ن نویسنده مسئول مقالههابه عنو ----------------------------اینجانب

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 نمایم که:می و تعهد گواهی

 نشده است.ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ این مقاله قبالً در هيچ نشریه 

 پژوهی ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری ت بررسی و چاپ به فصلنامه اعتيادفًا جهاین مقاله صر

 و اعالم نظر نهایی فصلنامه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد. مقاله 

 قيای مرتبط با موضوع تحقدر جریان اجرای این تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول اخالق حرفه 

 ها، سازمانها و نهادها و نيز مولفين و مصنفين رعایت شده است.  از جمله رعایت حقوق آزمودنی

  دفتر فصلنامه اعتيادپژوهی را عهده دار هستم.اعالمی از سوی مسئوليت پاسخگویی و انجام کليه اصالحات 

 تهيه و تحریر  ی که به ترتيب در زیر قيد می شوند،این مقاله در نتيجه فعاليتهای تحقيقاتی اینجانب و همکاران

اند رعایت شده شده است و حقوق کليه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقيق مشارکت و همکاری داشته

آمده آگاهی داشته و امضای آنها در ذیل  در مورد ارسال مقاله به فصلنامه اعتيادپژوهی  تمامی نویسندگاناست. 

شده در مقاله الزامی است. اسامی  ر نام و نام خانوادگی به ترتيب ذکرتک نویسندگان با ذک امضاء تک )است.

 هيچ وجه قابل تغيير نخواهد بود(.  نویسندگان و ترتيب اسامی آنها بعد از ارسال این فرم به

 نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول 

 امضا و تاریخ 

 ترتيب اسامی نویسندگان: 

 امضاء    تاریخ                    ادگی نویسنده اولنام و نام خانو

 امضاء   تاریخ                 نویسنده دوم نام و نام خانوادگی

 امضاء   تاریخ                          نویسنده سوم نام و نام خانوادگی

 امضاء   تاریخ                            چهارمنویسنده  نام و نام خانوادگی

 امضاء   تاریخ                             نجمپنویسنده   نام و نام خانوادگی

...... 
 



 
 ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوریدفتر تحقیقات و آموزش -02پالک -بعد از مجموعه تفریحی هویزه-باالتر از میدان پونک-هرانت

 فصلنامه اعتیادپژوهی 
 منافع تعارض فرم

 از املک طور بهارائه شده  مقاله انتشار با رابطه در که دنکمی اعالممقاله  از طرف سایر نویسندگان مسئول نویسنده بر اساس این توافق نامه،

 و ردندا وجوددر این راستا  تجاری منافعی و اندنموده پرهیز دوگانه، انتشار و ارسال یا و هاداده جعل رفتار، سوء ادبی، سرقت جمله از ،نشر اخالق

 شده ارائه و تهیه گاننویسند توسط چگونه مقاله متن که دهدمی نشان تعارض فرماین  .اندننموده دریافت وجهی خود اثر ارائه قبال در نویسندگان

 .است نگردیده ارائه دیگری نشریه به همزمان و نشده منتشر دیگری جای در قبال اثر این که داردمی اعالم چنین هم مسئول نویسنده است.

 .است گردیده محول ناشر به ... و تصاویر ،جداول محتوا، از استفاده حقوقکلیه  همچنین

 مسئول: نویسنده نام الکترونیکی: آدرس

 سازمانی: وابستگی تلفن:

 مقاله: عنوان

 شده ائهار مقاله از بخشی هر یبرا (رهیغ و یخصوص ادیبن ،یتجار ،ی)دولت ثالث شخص کی از وجهی مربوطه هموسس ای سندگانینو ایآ

 ؟است نموده دریافت (... و یآمار لیلتح و هیتجز ،اثر یسازآماده مطالعه، یطراح ها،داده بر نظارت ،یمال یهاکمک )شامل
 

  خیر  بلی

 ؟در حال انجام دارند این اثر را به مربوط ،ثبت شده ای و داوری ،حال انجام که در یاختراع هرگونه سندگانینو ایآ

 
 

  خیر  بلی

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

  خیر  بلی

  ؟باشد نشر اخالق تاییداعالم و  به نیاز که است یانسان ی های خاصماریب ای یشیآزما واناتیح مرتبط با اثر نیا از یاجنبه ایآ
 

  خیر  بلی

 امضا                                                     تاریخ:                                                            مسئول: هنویسند نام

 ترتیب نویسندگان

 امضا                                                       -1

 امضا                                                       -2

 امضا                                                       -3

 امضا                                                       -4

 امضا                                                      -5

..... 
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