راهنمای نویسندگان مجله اخلاق پزشکی
زمینه و حیطه فعالیت
مجله اخلاق پزشکی مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی دارای رتبه علمی پژوهشی از
کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور ( )/http://journalportal.research.ac.irبوده و به صورت فصلنامه منتشر می شود .اين
مجله ،يک مجله الکترونيکی است که به زبان فارسی به همراه چکيده انگليسی با دسترسی آزاد ( )open accessمنتشر کننده مقالات
مرتبط با حوزه اخلاق پزشکی از قبيل فلسفه اخلاق ،اخلاق حرفهای ،آموزش اخلاق ،اخلاق پرستاری ،اخلاق در مامايی و سلامت باروری،
اخلاق سازمانی ،اخلاق در سلامت عمومی و سياست گزاری سلامت ،آموزش اخلاق ،اخلاق و ژنتيک و اخلاق و حقوق حيوانات و ساير
موضوعات مرتبط میباشد.
نويسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طريق آدرس اختصاصی مجله  http://journals.sbmu.ac.ir/meارسال نمايند.
مقالاتی که با چارچوب موضوع مجله مرتبط نباشند ،قابل چاپ نخواهند بود .تمامی نويسندگان مقاله ،مسوول تمامی مراحل تحقيق و نتايج که بيان

کردهاند ،میباشند .مجله انواع مقالات زير را در بر میگيرد:
مقاله اصیل /تحقیقاتی )(Original Article
مقاله مروری )(Review Article
گزارش کوتاه ()Brief Report
گزارش موردی ()Case Report
نامه به سردبیر ()Letter to Editor
سخن سردبیر ()Editorial
سیاستهای داوری
فرایند داوری همطراز :تمامی مقالات دريافتی توسط  2-3نفر داور همطراز مرور و داوری میگردد .نويسنده محترم مسوول بايد پس
از دريافت نظرات داوران ،موارد اصلاحی را در فايل مقاله داوری شده ،زير خط دار نموده و نيز يک نامه همراه ،در پاسخ به تک تک
نظرات داوران تهيه نموده و تا  2هفته بعد به دبيرخانه مجله ارسال نمايد .بديهی است در غير اينصورت مقاله مورد بازبينی قرار
نخواهد گرفت و از فرايند داوری حذف خواهد شد.
به منظور رفع هر گونه ايرادی قبل از چاپ و انتشار ،يک نسخه از مقاله نهايی ( )galley proofبه نويسنده مسوول ارسال می شود.
اشکالات مقاله بايستی طی مدت  84ساعت به دفتر مجله اعلام گردد .هويت ن ويسندگان و داوران محفوظ خواهد ماند .مقاله ارسالی
تنها برای داوران و هيات تحريريه قابل رويت میباشد.
اصول راهنما

 -1آيين نگارش زبان فارسی رعايت شده و از بهکار بردن کلمات خارجی و تخصصی تا حد امکان خودداری گردد.
 -2ثبت مقاله فقط از طريق سايت نشريه قابل پذيرش است.
 -3مقاله بهطور هم زمان برای ساير مجلات ارسال نگرديده و در ساير مجلات (حتی به زبان انگليسی و غيره) به چاپ نرسيده باشد.
به اين منظور نياز است تمام نويسندگان مقاله ،فرم تعهدی که در اين زمينه در نامه همراه مقاله ( )Cover Letterتنظيم
شده است را امضاء نموده و در قسمت مربوطه سايت بارگذاری نمايند.

 -8برای تايپ حروف فارسی از قلم ب نازنين ( 18چکيده فارسی از قلم ب نازنين  )13و برای حروف انگليسی از قلم Times
 12- New Romanدر قالب فايل  WORDسال  2003به بعد ،با حاشيه  2/5سانتی متر از تمام جهات و با فاصله دو خط
استفاده گردد.
 -5تمام واژهها و اصطلاحات علمی انگليسی که در مقاله به صورت اختصار درج می شوند ،بايد برای بار اول ،در متن به صورت
عبارت کامل ذکر گرديده و اختصار آن در داخل پرانتز آورده شود و واحدهای اندازهگيری بايستی از سيستم استاندارد
بينالمللی واحدها ( )SIپيروی کند.
 -6در مقالات ارائه شده رعايت ملاحظات اخلاقی ،ذکر اخذ رضايت نامه و محرمانگی اطلاعات ضروری است.
 -7در انجام پژوهش ،مطابق با اصول بيانيه هلسينکی ( ، )2004راهنمای عمومی اخلاق در پژوهشهای دارای آزمودنی
انسانی و مقررات حاکم بر آن بايستی رعايت گردد(.)http://hbi.ir/Forms/Special.aspx
 -4حق هيأت تحريريه مجله ،در قبول يا رد مقاله ،و يا اصلاح نوشتاری و ادبی محفوظ است .عقايد بيان شده و خط مشیهای
اعمال شده توسط نويسندگان ،الزاماً بيانگر عقايد و خط مشیهای هيأت تحريريه نمیباشد.
 -9چاپ مقاله در مجله خارجی ديگر منوط به اجازه کتبی سردبير است.
نحوه تنظیم مقالات
صفحه اول (عنوان )Title page,
عنوان مقاله بايد مختصر ،مفيد و جامع باشد (حتیالمقدور بيش از  15کلمه نباشد و از به کار بردن کلمات اختصار در عنوان پرهيز
گردد) .نام و نام خانوادگی نويسندگان ،رتبه علمی ،و آدرس دقيق همه نويسندگان (به ترتيب به صورت :رتبه علمی ،گروه/دپارتمان،
دانشکده/مرکز تحقيقات ،دانشگاه ،شهر ،کشور ،و پست الکترونيک ،به زبان فارسی و انگليسی)  ،و همچنين عبارت "نويسنده مسوول"
در داخل پرانتز درج گردد .درج وابستگی نويسنده مسؤول با ذکر شماره تماس ،نمابر و نشانی پست الکترونيک جهت تماس ،به زبان
فارسی در صفحه اول و ذيل چکيده انگليسی مقاله لازم است.
صفحه دوم و سوم
صفحه دوم و سوم شامل :چکيده و واژگان کليدی فارسی و انگليسی می باشد.
چکيده فارسی حداکثر  250-300کلمه ،در چهار پاراگراف ،و به صورت ساختارمند شامل عناوين :زمينه و هدف ،روش ،ملاحظات
اخلاقی ،يافتهها ،بحث و نتيجهگيری ،و کلمات کليدی ب رگرفته از سرتيترهای اختصاصی تعريف شده توسط کتابخانه بينالمللی پزشکی
(( )Mesh Termsحداقل  3و حداکثر  7واژه) تنظيم شود.
چکيده انگليسی بايد مطابق با چکيده فارسی و حداکثر در 250-300کلم ه تنظيم گردد .چکيده در مقالات پژوهشی بايد دارای
بخشهای زير باشد:
Background and Aim, Material and Methods, Ethical considerations, findings, Discussion,
Conclusion, and Keywords

علاوه بر اين ،پس از فرايند داوری ،در صورت دريافت پيام پذيرش مقاله جهت انتشار در مجله ،نويسندگان می-
بايست يک خلاصه انگليسی  1000کلمهای جهت نمايه سازی در پايگاههای اطلاعاتی خارجی تنظيم و ارسال
فرمايند.
متن اصلی مقاله
فايل متن اصلی مقاله بايستی بر اساس دستورالعملهای استاندارد نگارش و آمادهسازی مقالات مختلف شامل CONSORT :برای
کارآزمايی بالينی STROBE ،برای مطالعات مشاهدهای PRISMA ،برای مقالات مروری و متاآناليز ،و  STARDبرای مطالعات
ارزيابی دقت تشخيصی آماده شود.
علاوه بر اين ،بخش ضميمه شامل تشکر و قدردانی ،محل تامين بودجه ،تضاد منافع ،و سهم نويسنده در نگارش مقاله بايد در انتهای
متن مقالات برای تمامی انواع مطالعات ذکر گردد.
مقاله اصیل /تحقیقاتی )(Original Article
در اين نوع مقالات نتايج يک تحقيق ارائه می گردد 3500-8000( .کلمه ،بدون چکيده ،جداول و منابع)
مطالعات مشاهدهای
مطالعات گروهی ،کنترل موردی ،و مقطعی بايد بر اساس دستورالعمل  STROBEتنظيم گردند.
کارآزمایی بالینی
اين گروه از مطالعات ،بايد مطابق با دستورالعمل  CONSORTآماده شوند .در صورتی که مقاله از نوع کارآزمايی بالينی است؛ کد
ثبت مطالعه در مرکز ثبت کارآزمايی بالينی ايران ) (www.irct.irمیبايست درج گردد .با توجه به بخشنامه کميسيون نشريات علوم
پزشکی کشور  ،مجلات مجاز به انتشار مقالات کارآزمايی بالينی بدون کد ثبت نيستند .بديهی است ،مقالاتی که فاقد کد ثبت باشند در
فرايند داوری قرار نمیگيرند.
مقاله پژوهشی اصیل به ترتیب شامل بخشهای زیر است:
زمینه و هدف  :اين بخش شامل موارد زير است:
مشکل چيست ،آنچه که تاکنون در اين باره شناخته شده است و دلايل اهميت موضوع ،سؤوالات بدون پاسخی که اين تحقيق به آن
پاسخ میگويد و شرح اين که چگونه نتايج اين تحقيق میتواند به رفع ابهامات کمک کند .هدف و يا فرضيه پژوهش (متناسب با نوع
پژوهش)؛
مواد و روش ها :بهنحوی بايد نوشته شود که هر خواننده بتواند با آن ،تجربه نويسنده مقاله را تکرار کند( ،نوع مطالعه ،شرکتکنندگان
و زمينهای که پژوهش در آن اجرا شده است و چگونگی انجام آن)،
ملاحظات اخلاقی :در اين بخش ،در مقالات پژوهشی میبايست کد کميته اخلاق و ملاحظات اخلاقی رعايت شده  ،درج گردد.
یافتهها  :در اين بخش خلاصه ای از يافته های کليدی و يا نتايج مرتبط با اهداف پژوهش ارائه میگردد .گزارش يافته های پژوهش به
زبان گذشته صورت گرفته و از مقايسه و تفسير يافته ها در اين بخش خودداری گردد.
از جدول و نمودار با حداقل تعداد مم کن استـفاده شود .عنوان جدول ،بالای آن و در نمودار ،زير آن قرار گيرد (با ذکر شماره) .با توجه
به محدوديت صفحات مجله ،بديهی است از تکرار ارايه مطالبی که در متن آورده شدهاند در جداول و بالعکس بايد پرهيز نمود ،جداول
و نمودارها فارسی باشند .عکسها ،نمودارها و جداول مربوط به مقاله بههمراه توضيحات آن بايستی جداگانه و در دنباله متن اصلی
مقاله آورده شده و شمارهگذاری گردد  .کيفيت تصاوير ارسالی مطلوب باشد و با حجم  250 dpiدر قسمت مربوطه بار گذاری گردد.

بحث  :در اين بخش چگونگی ارتباط يافته های اين مطالعه با يافتههای ساير پژوهش ها و نظريه های موجود بيان میگردد؛ پاراگراف
اول می بايست با پاسخ به سوال اصلی پژوهش شروع شده و مهمترين يافته مطالعه را بيان نمايد.
سپس يافتههای اصلی بهدست آمده در  1-2پاراگراف با نتايج ساير تحقيقات و مطالعات داخلی و خارجی مقايسه و بحث و تفسير
گردد .در پاراگرف بعدی ،موارد کاربرد عملی و قابليت تعميم پذيری نتايج ،نقاط قوت و محدوديت های پژوهش ،پيشنهاد يا توصيه برای
تحقيقات آتی ،و در مجموع ارايه آنچه که در نتيجه انجام اين تحقيق به علم اضافه شده است بهطور خلاصه شرح داده می شود.
نتیجهگیری :مقاله بايد با يک نتيجه گيری روشن و مختصر در ارتباط با سووال يا اهداف پژوهش ،به طوری که از حد نتايج مطالعه
فراتر نرود ،خاتمه يابد.
تشکر و قدردانی :در اين بخش نويسندگان میتوانند از تامين کنندگان نيازهای مالی و امکانات تحقيق و يا افراد ديگری که در انجام
تحقيق کمک يا مشارکت نمودهاند ،تشکر و قدردانی نمايند .در انتهای متن مقاله تحقيقی ،میبايست نام موسسهای که مطالعه در آن
انجام شده و يا حمايت مالی نموده است ،ذکر گردد .همچنين ،هر يک از نويسندگان بايستی هر نوع منافع مادی و معنوی دخيل در
ارائه مقاله و يا انجام پژوهش را قيد نمايند (تعارض منافع).
کد تاييديه کميته اخلاق دانشگاه يا سازمان مربوطه می بايست ذکر گردد .در صورتی که مقاله منتج از پايان نامه دانشجويی است،
مشخصات و شماره پايان نامه ذکر شود.
مقاله مروری ()Review Article
مقالات مروری برای ارائه آخرين يافته ها درباره يک موضوع خاص مطرح می شود( .حداکثر 5000کلمه ،بدون چکيده ،جداول و منابع).
اين نوع مقالات مرور مقالات و بررسی های نظری را در بر می گيرد .مقالات مروری نظاممند و متاآناليزها بايستی بر اساس
استاندرادهای  PRISMAآمادهسازی شوند.
توجه به نکات ذيل ضروری است:
 -1اين مقالات برای ارايه آخرين يافتههای علمی درباره يک موضوع خاص تنظيم شده باشد.
 -2هدف مطالعه يا سوالی که مقاله به آن پاسخ میدهد ،بهطور صريح در انتهای مقدمه بيان گردد.
 -3نويسنده در زمينه موضوع مقاله صاحب نظر و ترجيحا دارای مقاله باشد.
 -8نويسنده به مقالات منتشره خود استناد نمايد.
گزارش موردی ()Case Report
گزارشات موردی بايد برای معرفی مورد يا مواردی که به ندرت مشاهده می شوند ،مد نظر قرار دارد 1000-2500( .کلمه ،بدون
چکيده ،جداول و منابع)
گزارشات موردی بايد به صورت ذيل تنظيم گردند :خلاصه (غيرساختاری ،حداکثر تا  200کلمه) ،مقدمه ،گزارش موردی ،بحث ،منابع،
و اشکال.
گزارش کوتاه ()Brief Report
مقالات تحقيقاتی میتوانند با فرمت گزارش کوتاه منتشر شوند .خلاصه بدون ساختار در اين بخش نبايد بيشتر از  150کلمه باشد.
ساختار نسخه اصلی بايستی حاوی حداکثر  1500کلمه باشد .جداول و اشکال بايد محدود به  2مورد شود و منابع نبايد بيش از 15
مورد باشند.
نامه به سردبیر ()Letter to Editor

تمام مراسلات برای چاپ در نظر گرفته خواهند شد اگر شامل انتقاد سازنده روی مقالات قبلی چاپ شده در مجله اخلاق پزشکی باشند.
در تمامی موارد حق پاسخدهی برای نويسندگان محفوظ خواهند بود .همچنين گزارشات تحقيقات محدود يا تجارب بالينی میتوانند
در قالب يک نامه ارسال گردند .طول نامه نبايد بيشتر از  700کلمه باشد.
ضمایم
تعارض منابع
از نويسندگان انتظار می رود که هر گونه منبع پشتيبانی يا ارتباطات تجاری که ممکن است تعارض منافع را در ارتباط با مقاله ارسالی
در بر داشته باشد شفاف سازی نمايد .تمام منابع مالی حمايت کننده کار بايستی در بخش پيوست انتهای نسخه اصلی بيان شوند.
مشارکتهای مالی سازمانها يا نهادهای مختلف در تمامی مسائل مربوط به تحقيق )به طور مثال استخدام ،مشاوره ،مالکيت استخدام،
و بهرههای ديگر سهامی ،ترتيب بندی ثبت اختراع در صدور مجوز( بايد به عنوان تعارض منافع در انتهای فايل متن نسخه اصلی ذکر
شود.
مشارکت نویسندگان
بر اساس پيشنهادات کميته بين المللی ناشران مجلات پزشکی احراز سمت نويسندگی مقالات علمی به طور خلاصه منوط به داشتن
شروط چهار گانه ذيل به طور همزمان می باشد:
 کمک قابل توجه در طراحی مطالعه و تحليل يا تفسير داده های آن و 
 تهيه پيش نويس مقاله يا اصلاح نمودن آن و 
 تصويب نهايی نسخه آماده شده برای چاپ و
 پاسخ گو بودن در تمام جنبه های پژوهش

شیوة تنظیم منابع
رفرنس نويسی در متن مطابق با شيوه ونکوور ،به ترتيب ورود در متن شمارهگذاری گردد .بديهی است ،تعداد منابع مورد استناد در
متن مقاله میبايست با فهرست منابع همخوانی داشته باشد .تمامی منابع بايد به زبان انگليسی نوشته شوند .در مورد منابع فارسی،
حتماً منبع بايد به صورت انگليسی ارائه شود و در انتهای آن در داخل کروشه کلمه ] [Persianقيد شود.
نحوه نگارش و تنظيم منابع مطابق با فرمت ونکوور در نرم افزار اندنوت میباشد .مثال هايی از نحوه نگارش منابع در زير آورده شده
است:

مقاله :نام خانوادگی نويسنده (نويسندگان) و حرف اول نام نويسنده (نويسندگان) ،عنوان کامل مقاله ،مخفف نام
مجله (حروف ايتاليک) ،سال انتشار ،شماره مجله :صفحه شروع و پايان مقاله .مثال:
در صورتی که تعداد نويسندگان مقاله  6نفر يا کمتر باشد ،نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک تمامی نويسندگان ذکر می گردد:
Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral distress in students: A cross-sectional study in
educational environment. Med Ethics J 2015; 9(31):29-47
در صورتی که تعداد نويسندگان مقاله بيش از  6نفر باشد ،به شرح زير عمل می شود:
Abbasi M, Nejadsarvari N, Kiani M, Borhani F, Bazmi S, Nazari Tavaokkoli S, et al. Moral distress
in physicians practicing in hospitals affiliated to medical sciences universities. Iran Red Crescent
Med J 2014; 16(10):1-8 .
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توجه :حداقل یک سوم از منابع بایستی مربوط به  5سال اخیر و نمایه شده در  Scopusیا PubMed
باشد .منابع ذکر شده با شماره های متن مطابقت داشته و به ترتیب استفاده در متن درج شده باشد.
اشکال و جداول
اشکال و جداول بايستی در انتهای متن اصلی با عنوان بندی مناسب ،اعداد فارسی ،و رعايت نگارش اعداد اعشاری به صورت فارسی
(مثال :نود و چهل و پنج صدم درصد بايد به صورت  %90/85ارائه شود؛ فرمهای غلط )90/85% ،90.85 :ارائه شوند .عکسها بايد به
فرمت  jpegباشند .در جداول توزيع فراوانی ،گزارش در هر ستون به صورت :عدد (درصد) تدوين گردد .نمودارها بايستی از کيفيت
قابل قبولی برخوردار باشد .ضمنا فايل قابل ويرايش اشکال پس از پذيرش مقاله از نويسندگان جهت اصلاحات ساختاری مجله ،دريافت
خواهد شد.
مسئولیت پذیری و الزامات اخلاقی [نامه همراه مقاله )](Cover letter

نويسندگان بايد گواهی دهند که نسخه اصلی و هيچ محتوای مشابه ديگری در هيچ جايی و هيچ زبان ديگری ارسال و يا برای چاپ در
نظر گرفته نشده است .نويسندگان مسئول پاسخگوی صحت و سقم کل کار ،از ابتدا تا زمان چاپ مقاله می باشد .نامه همراه مقاله
شامل فرم تعهدنامه و کپی رايت بايد همراه با مقاله ارسال گردد .اين نامه می بايست توسط تمامی نويسندگان مطالعه و امضا شود .در
مواقعی که يک نويسنده از فهرست نويسندگان اضافه و يا حذف میگردد ،توافق نگاشته شده که به امضای نويسنده مسئول رسيده
بايستی به دفتر مجله ارسال گردد .منابع حمايت کننده مالی پروژه بايد مورد قدردانی واقع گردند.
اگر مطالعه انسانی باشد ،نويسندگان بايد اظهار نمايند که مطالعه توسط کميته اخلاق تصويب شده است و فرم های رضايت نامه از افراد
شرکت کننده گرفته شده است .شايان ذکر است بيان جملهای مبنی بر پايبند بودن محققين به اصول بيانيه هلسينکی در تمام دوره
پژوهش ضروری می باشد .تمام مجوزهای مربوطه برای ذکر مستندات ،تصاوير و جداول ساير محققين بايستی ارائه گردد.
مجله اخلاق پزشکی پايبند به قوانين بين المللی عليه سوء استفاده علمی شامل ديتاسازی ،تحريف ،سرقت ادبی ،و غيره می باشد.
هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری ،مطابق با دستوالعمل کميته اخلاق چاپ آثار علمی ( )COPEمورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
مقالات پذيرفته شده بهصورت الکترونيک منتشر میشوند.
حق چاپ

مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی مالکيت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد .با اين
وجود بر اساس قوانين انتشارات با دسترسی آزاد ،تمام مطالعات چاپ شده در اين مجله به صورت آزاد در وب سايت مجله برای عموم
بدون پرداخت هزينه قابل دسترس می باشد.
چک لیست نهایی
نويسندگان میبايست قبل از ارسال مقاله خود ،از تنظيم و فراهم آوردن موارد زير اطمينان حاصل نمايند:
 .1صفحه عنوان :شامل عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی ،مشخصات و جايگاه سازمانی نويسندگان
 .2خلاصه مقاله فارسی
 .3خلاصه مقاله انگلیسی
 .4متن مقاله بدون نام نویسندگان
 .5منابع
 .6جداول و تصاویر
 .7نامه همراه و فرم تعهدنامه مطابق با الگوی ارائه شده در سایت مجله
همچنين به عنوان بخشی از پروسه ارسال مقاله ،نويسندگان ملزم به رعايت مفاد ذيل میباشند:
 نسخ ارسالی در هيچ مجله ای به زبان فارسی يا زبان ديگری در مرحله داوری يا چاپ نيست.
 متن با رعايت تمامی اصول نگارش مقاله بر اساس راهنمای نويسندگان مجله تهيه شده است.
 کليه تعارض منافع مربوط به مطالعه حاضر در متن تصريح شده است.
 سهم هر يک از نويسندگان در شکل گيری مطالعه حاضر ،در قسمت ضمائم در انتهای متن اصلی مشخص شده است.
 تمام نويسندگان اذعان می دارند که تمام بخش های نسخه ارائه شده بدون داده های جعلی نگاشته شده است و فاقد
اطلاعات تحريف شده شامل دستکاری فريبنده ،تصاوير جعلی و سرقت علمی  -ادبی میباشد.
 منابع تامين مالی پژوهش حاضر در بخش ضمائم ،معين و شفاف سازی شده است.

رعایت حریم خصوصی
اسامی ،آدرس ،ايميل و ساير اطلاعات مخاطبين مجله اعم از خوانندگان ،نويسندگان و ويراستاران در وب سايت مجله ،محرمانه بوده ،به
طور انحصاری برای اهداف اين مجله استفاده خواهند شد و برای هيچ منظور ديگری در دسترس نخواهند بود .هويت نويسندگان و
داوران محفوظ خواهد ماند .مقاله ارسالی تنها برای داوران و هيات تحريريه قابل رويت میباشد.



تمامی مدارک و نسخ مقالات به مدت  6ماه پس از انتشار مقاله نگهداری و سپس معدوم میگردد.

فرم تعهدنامه و حق چاپ و تکثیر
سردبیر محترم مجله علمی پژوهشی « اخلاق پزشکی»
با سلام و احترام

نويسندگان اين مقاله  ،اعلام میدارند ،که نسخه چاپ نشده مقاله خود ( )manuscriptبا عنوان:
عنوان کامل مقاله (فارسی)......................................................................................................................................................... :
عنوان کامل مقاله (انگليسی)...................................................................................................................................................... :
را جهت بررسی برای چاپ در آن مجله ارسال نمودهاند .نويسندگان متعهد میشوند که اين مقاله يـا قسـمتی از آن تـاکنون در نشـريه
فارسی يا انگليسی زبان ديگری منتشر نشده است و تا مشخص شدن نتيجه داوری و اعلام آن توسط دبيرخانه نشريه ،اين مقاله را بـرای
مجله داخلی يا خارجی ديگری ارسال ننمايند.
تمامی مکاتبات با ايميل نويسنده مسوول صورت میگ يرد .در صورت پذيرش مقاله برای چاپ ،به اين وسيله نويسندگان تمامی حقوق و
منافع مرتبط را در هر شکل اعم از نسخه های منتشره الکترونيکی ،بازنگری شده و غيره به مجله اخلاق پزشکی منتقل میکنند.
مشخصات تمامی نویسندگان مقاله به ترتیب مندرج در متن مقاله:
نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

پست الکترونیک (رایانامه)

1
2
3
4
5
6

نام و نام خانوادگی
نويسنده مسوول

وابستگی سازمانی

کدشهرستان،
تلفن محل کار

کد شهرستان – نمابر

شماره تلفن همراه

پست الکترونيک

* لطفا اين فرم را پس از تکميل اسکن نموده و هنگام ارسال مقاله در قسمت "فايلهای مکمل" ارسال نماييد.
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