فرم واگذاری حق کپی رایت و تالیف
در هنگام ارسال متن مقاله ،تمام نویسندگانی که اسمشان در متن مقاله ذکر شده میبایست بیانیه های زیر را بخوانند و تکمیل کنند( :الف) مسئولیت
تالیف( ،ب) معیارهای تالیف( ،ج) مشارکت در تالیف( ،ه) افشای منابع مالی( ،و) افشای مشارکت کننده ها  /تقدیرو تشکر ،و (ز) افشای تضاد منافع .شما می
بایست این فرم را در اسرع وقت در فرآیند انتشارعودت دهید .هر نویسنده باید کپی فردی فرم را به طور کامل تکمیل کند .ما متن مقاله شما را تا
زمان تکمیل و ارسال این فرم برای انتشار درنظر نخواهیم گرفت.
نام و نام خانوادگی (تایپ شده) _______________________________ :آدرس ایمیل_____________________________:
اسم مجله _________________________________________:نویسنده مسئول____________________________ :
عنوان مقاله______________________________________________________________________________:

الف .مسئولیت تالیف
تایید می کنم که تمام موارد زیر صحت دارند (لطفا عالمت بزنید).


متن مقاله نشان دهنده کاری بدیع و معتبر است؛ این نسخه و یا محتوای مرتبط با آن با نویسندگی اینجانب در جایی منتشر نشده و در حال
حاضردر جاهای دیگردر دست بررسی نمی باشد (به استثنای مواردی که در ارسال متن مقاله توضیح داده شده است)؛ و کپی هایی ازمتن مقاله
های مربوط به آن درهنگام ارسال متن مقاله به پیوست قرار گرفته است؛ و



برای مقاله هایی با بیش از یک نویسنده ،من موافقت می کنم که نویسنده مسئول به عنوان مسئول اصلی با دفتر تحریریه در ارتباط باشد و قبل
از انتشار ،نسخه های نهایی را مرور ،تایید و امضا کند .یا اگر من تنها نویسنده هستم ،به عنوان نویسنده مسئول تایید میکنم که نقش های فوق را
اجرا خواهم کرد.



برای مقاله هایی که گزارش یک مطالعه هستند ،تأیید می کنم که این کار تمثیلی دقیق از نتایج آزمایش است.

ب .معیارهای تالیف
برای تکمیل تمام معیارهای تالیف ،هریک ازنویسندگان مقاله می بایست سهم قابل توجهی ازفعالیت در کلیه ی جنبه های زیررا داشته باشند:


مفهوم و برنامه ریزی کار که منجر به نوشتن متن مقاله یا استفاده ،تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها ،یا هر دو شده است ،و



تهیه و یا بازبینی انتقادی محتوای متن مقاله ،و



تصویب نسخه نهایی ارائه شده از متن مقاله.

تایید می کنم که تمام معیارهای فوق برای تالیف را برآورده کرده ام (لطفا عالمت بزنید).
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ج .مشارکت در تالیف
تأیید می کنم که به اندازه کافی در این کارمشارکت داشته ام تا مسئولیت را بر عهده بگیرم (لطفا یکی از موارد زیر را عالمت بزنید):
بخشی از محتوای متن مقاله ،و
تمام محتوای متن مقاله.

د .افشای منابع مالی
لطفا یکی از موارد زیر را عالمت بزنید:
تأیید میکنم که برای انجام این مطالعه و یا تهیه متن این مقاله  ،بودجه ای دریافت نشده است.
تأیید می کنم که تمام حمایت های مالی و مادی برای انجام این مطالعه و یا آماده سازی متن این مقاله به وضوح در بخش انطباق با استانداردهای اخالقی
این مقاله شرح داده شده است.
برخی از سازمان های تأمین مالی ،نویسندگان مقاله ها را ملزم می کنند تا گزارش سپرده تحقیق را برای متن مقاله ها ارائه کنند.
لطفا درصورت دریافت چنین بودجه ای این بخش را عالمت بزنید.

ه .افشای مشارکت کننده
تمام افرادی که سهم قابل توجهی در کار گزارش شده در متن مقاله (مثال جمع آوری داده ها ،تجزیه و تحلیل داده ها ،یا نوشتن یا ویرایش) انجام داده اند اما
معیارهای تالیف را برآورده نمی کنند باید نام آنها با مشارکت خاصشان در بخش تشکر و قدردانی در متن مقاله ذکر شود .گروهی از افرادی که مشارکت
داشته اند می توانند تحت عنوان "محققان بالینی" ذکر شوند و عملکرد آنها شرح داده شود .همه اشخاصی که نامشان در بخش تقدیرو تشکر ذکر شده است
میبایست به نویسندگان اجازه نامه کتبی جهت ذکر نامشان در متن مقاله را بدهند.
تأیید می کنم که همه اشخاصی که همکاری قابل توجهی دراین مقاله داشته اند ،اما معیارهای تالیف را برآورده نمی کردند ،در بخش تقدیرو تشکر نوع
همکاری و نامشان ذکر شده است و این افراد اجازه ذکر نامشان در متن مقاله را داده اند.

و.افشای تضاد منافع
تضاد منافع زمانی که قضاوت حرفه ای در مورد منافع اولیه (مانند رفاه بیماران یا اعتبار تحقیق) ممکن است تحت تاثیرمنافع ثانویه (مانند سود مالی یا رقابت
شخصی) قرار گیرد ،رخ می دهد .تضاد منافع برای نویسندگان ممکن است زمانی که دارای منافع مالی هستند بدون آگاهی خود آنها بر تفسیرشان از نتایج
خود و یا سایرین تأثیر داشته باشد .ما معتقدیم که برای تصمیم گیری بهتر درباره چگونگی برخورد با متن مقاله باید در مورد هر گونه تضاد منافع که ممکن
است نویسندگان داشته باشند ،اطالع داشته باشیم .ما قصد نداریم تضاد منافع را از بین ببریم زیرا این امر تقریبا اجتناب ناپذیر است .ما مقاالت را فقط به
دلیل وجود تضاد منافع نویسندگان رد نمی کنیم ،اما در متن مقاالت اظهاریه ای ذکر میکینم که روشن کند آیا نویسندگان تضاد منافع داشته اند یا نه.
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تمام نویسندگان باید چک لیست زیر را تکمیل کنند:

طبقه ای از تضاد منافع احتمالی

اگر شما هر یک از روابط ذکر شده را با فرد یا سازمانی که دارای منافع مالی در موضوع مورد بحث در این
مقاله است داشته باشید ،لطفا در کادر زیر "بله" را عالمت بزنید و جزئیات را توضیح دهید .اگر روابط ذکر شده
ای ندارید ،لطفا کادر نخیر را عالمت بزنید.
بله

خیر

استخدام

کمک های مالی دریافتی  /کمک های
مالی در دست بررسی
هزینه مشاوره و یا حق الوکاله
پشتیبانی جهت سفر به جلسات برای
مطالعه ،تهیه متن مقاله یا سایر اهداف
هزینه های مشارکت در فعالیت هایی
مانند نظارت بر داده ها و غیره
پرداخت هزینه جهت نگارش یا بررسی
متن مقاله
ارائه کمک جهت نگارش ،تهیه دارو،
تجهیزات و یا پشتیبانی اداری
پرداخت هزینه برای سخنرانی
سهام /گزینه های سهام
گواهی متخصص
اختراعات (برنامه ریزی شده ،دردست
بررسی یا صادر شده)
حق امتیاز
سایر (خطا در افشای کامل)

هر نویسنده باید گزینه  1یا گزینه  2را به صورت مناسب تکمیل کند .اگر شما به هر یک از سواالت مربوط به تضاد منافع مالی احتمالی در جدول باال پاسخ
«بله» داده باشید (یا اگر مایل به افشای تضاد منافع غیرمالی هستید) ،می بایست یک بیانیه مناسب را در کادر زیر بنویسید واین بیانیه در بخش انطباق با
استانداردهای اخالقی موجود در متن مقاله قرار دهید.
من هیچ گونه تضادی از منافع برای ارائه ندارم ،یا
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بیانیه زیر درمورد تضاد منافع و حمایت مالی برای انجام این مطالعه و  /یا آماده سازی متن مقاله در بخش انطباق با استانداردهای اخالقی متن مقاله درج
خواهد شد.

من تایید میکنم که این فرم را به طور کامل خوانده و متوجه شده ام و اطالعاتی که در این فرم ارائه کرده ام دقیق و کامل می باشند.
نام و نام خانوادگی(تایپ شده)__________________________________________________:
امضا__________________ :
تاریخ__________________:

4

