
 اصالت و عدم تعارض منافع اثر فرم

از جنبه مالکیت  منافعیتعارض  و اند نموده پیروی نشر اخالق از کامل طور به  شریهنین ا انتشار با رابطه در که دنکن می اعالم این نشریه )گان( نویسنده

را  این فرم نویسندگان سایر نبجا از مسئول نویسنده است. شده ارائه و تهیه گاننویسند توسط  نشریه متن .ردندا وجوددر این راستا مادی و معنوی 

 نشده منتشر دیگری جای در قبال اثر این که دارد می اعالم چنین هم مسئول نویسنده .نماید  می اعالمرا  آنمحتوای  اصالت ونماید   می تایید و امضا

 .است گردیده محولموسسه تحقیقات علوم باغبانی  به ... و تصاویر ،جداول محتوا، از استفاده حقوقکلیه  همچنین است.

 نام نویسنده مسئول: آدرس الکترونیکی:

 وابستگی سازمانی: تلفن:

 :نشریهعنوان 

ارائه شده )شامل  نشریهاز  بخشیهر  ی( برارهیو غ یخصوص ادیبن ،یتجار ،یشخص ثالث )دولت کیاز  مربوطه وجهی سندگانینو ایآ

 ؟دریافت نموده است (...و  اثر یساز مطالعه، آماده یها، طراح نظارت بر داده ،یمال یها کمک
 

  خیر بلی 
 ؟در حال انجام دارند این اثر را، مربوط به ثبت شده ایو  داوری، حال انجام که در یاختراعمقاله/ هرگونه  سندگانینو ایآ

 
 

  خیر بلی 

 ؟دریافت نمایند نشریه سندگانینواضافی اثر مذکور را از اطالعات  بتوانندوجود دارد که خوانندگان  یگرید طرق دسترسی ایآ
 

  خیر بلی 

بین نویسندگان و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی در زمینه و مادی گونه تعارض منافعی معنوی چنمایند که هیتعهد می نشریه سندگانینو

 ؟اطالعات نشریه وجود ندارد
 

  خیر بلی 

 ؟اطالعات ارائه شده در نشریه براساس یافته های حاصل از پروژه )های( پژوهشی نویسنده )گان( است

 
 

  خیر بلی 

 ؟اطالعات ارائه شده در نشریه براساس تجربیات میدانی نویسنده )گان( است

  
  خیر بلی 

  باشد؟ نشر اخالقنیاز به اعالم و تایید است که  یانسان ی های خاصماریب ای یشیآزما واناتیح مرتبط با اثر نیاز ا یا جنبه ایآ
 

  خیر بلی 

 تاریخ:                                                     امضا                                                                       مسئول: ه نام نویسند

 تاریخ:                                                     امضا                                                           نام و نام خانوادگی مدیرگروه: : 

 انی تنظیم شده است.های ابالغی شورای انتشارات موسسه تحقیقات علوم باغب ها وشیوه نامه اثر انتشاراتی پیوست منطبق باآیین نامه

 تاریخ:                                                     امضا                    اوری پژوهشکده: : خانوادگی معاون پژوهشی و توسعه فننام و نام 

 


