
  نشریه علمی مدیریت بر آموزش سازمانها منافع تعارض فرم

  سردبیر محترم نشریه مدیریت بر آموزش سازمانها

  و احترام باسالم

 :به عنوان نویسنده مسئول مقاله با عنوان.  ..................رساند که اینجانب ................................ به استحضار می
.................................................................................................................................................................................................................................................  

که مقاله  ماست متعهد می شوی آمده "فرم تعهدنامه نویسندگان مقاله نشریه مدیریت بر آموزش سازمانها"به نمایندگی از سایر نویسندگانی که اسامی آنها در 
 پرهیز انه،دوگ انتشار و ارسال یا و ها داده جعل ادبی، سرقت جمله از علمی رفتار سوء از هر گونهپیروي نموده است و  نشر اخالق از کامل طور بهالذکر  فوق
 و تصاویر ،جداول محتوا، از استفاده حقوقکلیه  و اند ننموده دریافت وجهی خود اثر ارائه قبال در نویسندگان و ردندا وجوددر این راستا  تجاريمنافع  و است شده

است و مادامی که این  اي به طور کلی و یا جزئی منتشر نشده گردند که این مقاله در هیچ نشریه همچنین نویسندگان متعهد می .است گردیده ولمح ناشر به ...
ن را براي داوري در نشریه دیگري ارسال نکنند. همچنین تعهد می گردد که اگر مقاله پس از طی فرایند داوري آست، مقاله در این نشریه در حال داوري ا
مدیریت بر دیهی است اگر پس از اخذ پذیرش نویسندگان مایل به چاپ مقاله در نشریه زینه پذیرش آن را واریز نمایند. بهمسان مورد پذیرش قرار گرفت ه

نمایند، سپس اقدام به ارسال به نشریه  withdrawبودند بایستی هزینه جریمه که معادل هزینه پذیرش است را پرداخت کرده و مقاله را آموزش سازمانها ن
هایی رسیده باشد، در یک نشریه دیگر چاپ تصمیم نضوع مطلع هستند که اگر پیش از آنکه این مقاله در این نشریه به یک یگري نمایند. نویسندگان از این مود

 شاملنماید. تصمیمات نهایی   Retractیمیل زده و مقاله را از آن نشریهبه سردبیر نشریه دیگر ا COPEتواند طبق قوانین  شود، سردبیر این نشریه می
Accept, Reject  وwithdraw شوند می.  

 

 نام نویسنده مسئول:  آدرس الکترونیکی:

 وابستگی سازمانی: تلفن:

ارائه شده (شامل  مقالهاز  بخشیهر  ي) برارهیو غ یخصوص ادیبن ،يتجار ،یشخص ثالث (دولت کیاز  ه مربوطه وجهیموسس ای سندگانینو ایآ
 ؟دریافت نموده است )...و  يآمار لیلو تح هی، تجزاثر يساز مطالعه، آماده یها، طراح نظارت بر داده ،یمال يها کمک

 

   خیر  بلی 

 ؟در حال انجام دارند این اثر را، مربوط به ثبت شده ایو  داوري، حال انجام که در یهرگونه اختراع سندگانینو ایآ
 

   خیر  بلی  
 ؟دریافت نمایند مقاله سندگانینواضافی اثر مذکور را از که اطالعات  ندبتوانوجود دارد که خوانندگان  يگرید طرق دسترسی ایآ

 

   خیر  بلی 

  باشد؟ نشر اخالقتایید اعالم و نیاز به است که  یانسان ي هاي خاصماریب ای یشیآزما واناتیح مرتبط با اثر نیاز ا يا جنبه ایآ
 

   خیر  بلی 

 ء: امضا                                                 تاریخ:                                                            مسئول: هنویسند نام

 


