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 ًبم ذسا ِ ث

 هجلِ آهَزش پرستبری 

  ًَیسٌسگبى تعْسفرم 

ر ًَیسٌسگبى هقبلِ از هحتَای هقبلِ ارسبلی ثِ هجلِ آهَزش پرستبری هطلع ثَزُ ٍ از قَاًیي ٍ هقررات آى هجلِ جْت چبح ٍ ترتیت ًبم ذَز زهب 

چبح ًطسُ ٍ تب  ٍ زیگری  ارسبلزر حبل حبضرثِ ّیچ ًطریِ زاذلی ٍ ذبرجی قجال ٍ هقبلِ کبهالً اگبُ هی ثبضین ٍ تعْس هی ًوبیین کِ ایي هقبلِ 

 .ٍ ثب ایي فرهت ثرای چبح آى هَافقینزریبفت پبسد از طرف ایي هجلِ ثِ هجلِ زیگری ارسبل ًرَاّس ضس. 

 .......................................................................هقبلِ: .............................................................................کبهل عٌَاى 

 اهضبء ًَیسٌسُ هسئَل:                                    ًبم ًٍبم ذبًَازگی ًَیسٌسُ هسئَل: 

 تلفي ّوراُ:                                                              تلفي هحل کبر:

 :فرز پبسرگَ الکترًٍیکپست 

 
 آزرس پستی: 

  کرزثِ ّیچ عٌَاى تغییر ًرَاّس ارسبل ثِ هجلِ  ٍ پس از تبییس ٍ اهضبء ًَیسٌسگبىکِ ثِ ترتیت شکر ضسُ زر هقبلِ ًَیسٌسگبى  هطرصبت

   نبم و نبم خبنوادگی نویسندگبن

 در مقبلهدرج  به ترتیب
 اهضبء شمبره ارکید ایویل

    ًَیسٌسُ اٍلًبم ٍ ًبم ذبًَازگی 
    زٍم ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ًَیسٌسُ
    سَم ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ًَیسٌسُ
    چْبرم ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ًَیسٌسُ
 (نویسنده مسئولًَضتِ ضَز) زاذل پراًتس ًَیسٌسُ هسئَلجلَی ًبم  پٌجن ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ًَیسٌسُ

 

 هقبلِ حبضر ثرگرفتِ از پژٍّص هصَة زر ضَرای ترصصی پژٍّص ...............................................ٍ ***               

 هی ثبضس. ........................ضوبرُ.کس اذالق  ثِ..... .............................خهَر......کویتِ اذالق پسضکی...................................               

 ًَضتِ ضَز( ّن حتوب زر اصل هقبلِایي جولِ )                
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 سال ابتدای اس گزدید مقزر پشضکی آمًسش ي درمان بُداضت يسارت فىايری ي تحقیقات معايوت وامٍ اساس بز ***

 گزدد. الشامی کطًر پشضکی علًم مجالت مقاالت وًیسىدگان تمامی بزای ORCID رایگان ضىاسٍ ومایص ي ثبت ،1331

 در مقالٍ چاپ جُت را مقاالت محتزم وًیسىدگان تمامی ORCID ضمارٌ پزستاری آمًسش وطزیٍ پس ایه اس بىابزایه،

 نمایید اضافه مهنا تعهد فزم در و نام با مقاله در شما لذا (شده نىشته مجله جلد روی ).کزد خًاَد دریافت مجلٍ ایه

 

 یا  کویتَ اخالقّ تاریخ تصْیة شوارٍ یا  کد اخالق ُوراٍ تا ُوَ ًْیسٌدگاىاهضاء ،  فرم تعِد ًاهَتکویل در

تاید ایي کد حتوا ضرّری است ّ ى حاصل شدٍ آهرتْط تَ طرح یا پایاى ًاهَ ای کَ هقالَ از کویتَ پژُّشی 

 .در اصل هقالَ ُن درج شْد

راٌُوای عوْهی اخالق در پژُّش ُای زیست پسشکی، ُوَ  01ًاهَ هکتْب اتالغ شدٍ: تا تْجَ تَ کد ** *

پژُّش ُا هی تایست تراساش ّ هٌطثق تر یک طرح ًاهَ )پرّپْزال( تا تصْیة یا تایید طرح ًاهَ از سْی 

 کویتَ هستقل اخالق در پژُّش، تَ اًجام ترسد 

 

 داضته بز مبىی درمان ي بُداضت يسارت فىايری ي تحقیقات معاين ،34/8/3 تاریخ در 100/د/3323 ضمارٌ وامٍ پیزي ***

 مقالٍ ارسال َىگام در وًیسىدگان کٍ است الشامی پژيَطی، -علمی مجالت در پژيَطی مقاالت چاپ بزای" کداخالق" 

 ي پذیزش تا دايری فزایىد ومًدن طی کد ایه ارایٍ بدين کٍ است بدیُی دارود. پیًست فایل یک بصًرت را" کداخالق"

 (شده نىشته مجلٍ جلد )ريی. بًد خًاَد غیزممکه چاپ

دال تر ایٌکَ هقالَ  یا کویتَ پژُّش تصْیة کویتَ اخالقشوارٍ یا  کد اخالق تدّىهقاالت  مجاس نیست هجلَ

 .دتاشد را چاپ کٌ هصْب حاصل ازطرح تحقیقی یا پایاى ًاهَ

 کد ثثت طرح تحقیقی ّ یا  کد اخالق تالیٌی ترای هطالعات هداخلَ ای ّکد ثثت کارازهایی ج کد اخالق ّ در ّ

 الساهی است. توام هقاالتپایاى ًاهَ  ترای 

 

 وبییس.ًارسبل  فبیل پیش زمینه زر صفحِ ضرصی زر قسوتثب هقبلِ ّوراُ را تعْس ًبهِ فرم تکویل ضسُ 

 .ًرَاّس ضسٍارز زاٍری زرصَرت عسم ارسبل ایي فرم، هقبلِ زر فرآیٌس 

 
 یهسیریت هجلِ آهَزش پرستبر

 


