بسمه تعالی
فرم اطالع از قوانین و تعهدنامه نویسندگان

تاریخ :
پیوست :

حضور محترم سردبیر مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور
با سالم
مقاله تحت عنوان................................................................................................................................................................................................................................. :
که توسط اینجانب  .................................................................به عنوان نویسنده مسئول مقاله و همکاران ،با توجه به اصول مندرج در راهنمای نگارش
مقاالت تهیه شده است ،جهت بررسی و چاپ در آن مجله ارسال می گردد.

نویسندگان ضمن تایید محتویات مقاله ،متعهد به رعایت تمامی موازین اخالقی مرتبط با نشر مقاالت بوده و مرتکب هیچ یک از تخلفات مطرح
شده در ذیل نگردیده اند و این مقاله با رضایت همه نویسندگان به این مجله ارسال شده است .بدیهی است در صورت تخطی ،مسئولیت کامل
آن به عهده نویسندگان بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه مجله نمی باشد و دفتر مجله حق دارد تخلفات را اعالم و مقاله را حذف و با
نویسندگان خاطی برخورد مقتضی نماید.
.1

داده سازی یا ساختن اطالعات ).(Fabrication

.2

تحریف یا تغییر دادن نتایج به دست آمده از یک پژوهش ).(Falsification

.3

کپی برداری علمی  -ادبی ،کار دیگران را به نام خود قلم دادن ،بدون آنکه به این موضوع اشاره شود .به عنوان مثال استفاده از عین عبارات ،افکار
دیگران ) ،(Plagiarismویا مطالب الکترونیک دیگران ) )Cyber plagiarismاز مصادیق آن می باشد.

.4

چاپ و انتشار دوباره تمام یا بخشی از مقاله منتشر شده خود در مجله ،اینترنت ،روزنامه و موارد مشابه بدون اخذ مجوز ناشر اول یا رعایت ضوابط
ناشر اول ).(Self-plagiarism

.5

چاپ مقاله در نشریات دیگر اعم از داخلی یا خارجی.

.6

عدم گزارش عوارض دارو در کارآزمایی های بالینی ).(Not including data on side effects in a clinical trial

.7

انجام پژوهش بر روی انسان بدون اخذ رضایت آگاهانه ).(Conducting research on humans without informed consent

.8

عدم اظهار تعارض منافع ).(Not disclosing a conflict of interest

.9

عدم درج نام اشخاص ذیحق در لیست نویسندگان ).(Not attributing other authors / Ghostwriting

 .11عدم رعایت حقوق مادی و معنوی افراد و سازمان مربوطه در ارائه گزارش یا اعالم نتیجه تحقیقات.
 .11نداشتن تأییدیه کمیته اخالق در موارد لزوم.
 .12عدم گزارش داده های از دست رفته.
 .13عدم گزارش حذف داده های پرت ).(Ignoring outliers without declaring it
 .14انتشار نتایج حاصل از تحلیل های بعدی بدون گزارش شیوه حصول آن
).(Publication of post-hoc analysis without declaring it data dredging
 .15سوء رفتار با حیوانات آزمایشگاهی.
 .16ارسال همزمان یک مقاله به چندین مجله داخلی یا خارجی ).(Shot gunning

ضمنا اسامی نویسندگان به ترتیب جدول ذیل مورد تایید همه نویسندگان می باشد ( .اسامی نویسندگان و ترتیب اسامی بعد از ارسال فرم ،به
هیچوجه قابل تغییر نخواهد بود).
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مشخصات نویسنده مسئول :


نویسنده مسئول نویسنده ای است که پاسخگوی کلیه ادعاهای احتمالی و کلیه مکاتبات مربوط به مقاله فوق می باشد.



مجله فقط با نویسنده مسئول مکاتبه می نماید ولی مسئولیت درستی یا نادرستی مطالب برعهده تمامی نویسندگان است و مجله هیچ
گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

مسئولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان در مقاالت برعهده نویسنده مسئول می باشد زیرا کلیه مکاتبات و ارتباطات دفتر
مجله با نویسنده مسئول صورت خواهد گرفت.
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