فصلنامه راهبرد توسعه
نشریه علمی
فرم تعارض منافع
فزم تعبرع هٌبفع ،تَافك ًبهِای است کِ ًَیسٌذُ (گبى) یک همبلِ اعالم هیکٌٌذ کِ در رابغِ بب اًتشبر همبلِ ارائِ شذُ بِ عَر کبهل اس اخالق
ًشز ،اس جولِ سزلت ادبی ،سَء رفتبر ،جعل دادُّب ٍ یب ارسبل ٍ اًتشبر دٍگبًِ ،پزّیش ًوَدُاًذ ٍ هٌبفعی تجبری در ایي راستب ٍجَد ًذارد ٍ
ًَیسٌذگبى در لببل ارائِ اثز خَد ٍجْی دریبفت ًٌوَدُاًذ .فزم تعبرع هٌبفع بِ خَاًٌذگبى اثز ًشبى هیدّذ کِ هتي همبلِ چگًَِ تَسظ
ًَیسٌذگبى تْیِ ٍ ارائِ شذُ استًَ .یسٌذُ هسئَل اس جبًب سبیز ًَیسٌذگبى ایي فزم را اهضب ٍ تبییذ هیًوبیذ ٍ اطبلت هحتَای آى را اعالم
هیًوبیذًَ .یسٌذُ هسئَل ّن چٌیي اعالم هیدارد کِ ایي اثز لبال در جبی دیگزی هٌتشز ًشذُ ٍ ّوشهبى بِ ًشزیِ دیگزی ارائِ ًگزدیذُ است.
ّوچٌیي کلیِ حمَق استفبدُ اس هحتَا ،جذاٍل ،تظبٍیز ٍ  ...بِ ًبشز هحَل گزدیذُ است.

ًبم ًَیسٌذُ هسئَل:

آدرس الکتزًٍیکی:

ٍابستگی سبسهبًی:

تلفن:

عٌَاى همبلِ:

آیب ًَیسٌذگبى یب هَسسِ هزبَعِ ٍجْی اس یک شخض ثبلث (دٍلتی ،تجبری ،بٌیبد خظَطی ٍ غیزُ) بزای ّز بخشی اس همبلِ ارائِ
شذُ (شبهل کوکّبی هبلیً ،ظبرت بز دادُّب ،عزاحی هغبلعِ ،آهبدُسبسی اثز ،تجشیِ ٍ تحلیل آهبری ٍ  )...دریبفت ًوَدُ است؟
خیر

بلی

آیب ًَیسٌذگبى ّزگًَِ اختزاعی کِ در حبل اًجبم ،داٍری ٍ یب ثبت شذُ ،هزبَط بِ ایي اثز را در حبل اًجبم دارًذ؟
خیر

بلی

آیب عزق دستزسی دیگزی ٍجَد دارد کِ خَاًٌذگبى بتَاًٌذ کِ اعالعبت اضبفی اثز هذکَر را اس ًَیسٌذگبى همبلِ دریبفت ًوبیٌذ؟
خیر

بلی

آیب جٌبِای اس ایي اثز هزتبظ بب حیَاًبت آسهبیشی یب بیوبری ّبی خبص اًسبًی است کِ ًیبس بِ اعالم ٍ تبییذ اخالق ًشز ببشذ؟
بلی

ًبم ًَیسٌذُ هسئَل:

تبریخ:

خیر

اهضب
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