
 اجازه انتشار مطالب مربوط بھ شناسایی فردی و توضیحات شرح بیماری در ژورنال ھای مغز و اعصاب
Consent for Publication of Descriptions or Identifying Materials in Neurology® Journals 

 
مدارک پزشکی عنوان من رضایت خود را برای انتشار اطالعات مربوط بھ وضعیت پزشکی خود و موادی کھ تحت   

یکادر ذیل توضیح داده شده اعالم می کنم. این اطالعات در یکی از ژورنال ھای وابستھ بھ آکادمی نورولوژی آمر  
Neurology® Journals - (America Academy of Neurology) یا (AAN) منتشر میشود 

المللی ( از جملھ وب سایت ھا و رسانھ ھایرسانھ ھای بینشود در ھمچنین کارھا و فرآیند ھایی کھ از آن منشعب می    
دش اجتماعی ) منتشر خواھد  

 
شامل مقالھ ھا و گزارش ھای پزشکی مربوط بھ بیمار است و می تواند بصورت   کھ " مدارک پزشکی "این   

شودعکس، تصویر، و ویدیو باشد در ذیل توصیف می   
 

تکمیل شود این قسمت توسط نویسنده مقالھ   
Author: Please complete 

محتویاتتوضیح مقالھ و سایر    
(Description of article and contents)                                                                                      . 
(Description of article and contents)                                                                                      . 
(Description of article and contents)                                                                                      . 
(Description of article and contents)                                                                                      . 

 
 

 نام نویسنده مقالھ
(Author names)                                                                                                                       . 
(Author names)                                                                                                                       . 

 
 این قسمت توسط بیمار تکمیل شود

Patient: Please complete 
 

 من آگاه ھستم کھ
بگذارد شی بھ نما ایکند و  فیرا توص یماری ب  تواندی " میمدارک پزشک    " • 

شود ولی گمنامی کامل ھم تضمین نمی شود. من آگاه ھستم کھ امکاننام بیمار ھمراه با "مدارک پزشکی" منتشر نمی  • 
توضیحات مربوط بھ بیمار افرادی بھ ھویت بیمار پی ببرند ھست کھ بر اساس تصاویر و یا  آن  

وب سایت ھای   مدارک پزشکی" امکان دارد بصورت چاپ و یا بصورت الکترونیکی در انتشارات وابستھ ،  " • 
 وابستھ، ژورنال ھای مجوز، و یا چاپ مجدد ( کھ شامل نسخھ ھای بھ زبان ھای دیگر ھم ھست)، و در سایر تحقیقات و

الت انشعابی منتشر شودمحصو  
 • من تمام حق و حقوق قانونی خود را در رابطھ با "مدارک پزشکی" خود بھ آکادمی نورولوژی آمریکا میدھم. من

فت نمی کنم آگاھم کھ در رابطھ با این "مدارک پزشکی" ھرگز ھیچ مبلغی و یا حق امتیازی دریا   
شود این "مدارک پزشکی" ممکن است ویرایش، اصالح، و رتوش  • 

 
طفاً مطالب زیر را خوانده و فقط یک مربع را عالمت گذاری کنید ل  

 ☐ من گزارش مقدماتی را خوانده ام و تمام تصاویر، عکس ھا، و فیلم ھایی کھ در صورت انتشار ضمیمھ خواھد شد
مرور کرده ام   را  

ھا،و فیلم ھایی کھ در صورت انتشارکھ گزارش مقدماتی را بخوانم و تمام تصاویر، عکس   بھ من امکان داده شده  ☐ 
 ضمیمھ این گزارش خواھد شد را مرور کنم ولی من از حق خود گذشتم 

 



امضاء این فرم موافقت خود را با مندرجات فوق اعالم می کنم. این فرم بھ دفتر تحریریھ ژورنال مغز و اعصاب  با  
Neurology® Journals ارسال میشود 

تاریخ                                    اسم بیمار                                     امضاء بیمار  
____________     ____________________     _______________________ 

 یا 
تاریخ                           اسم جانشین بیمار                           امضاء جانشین بیمار  

____________     ____________________     _______________________ 
 

 نسبت جانشین با بیمار
____________________________ 

 
سال دارند باید بھ انتشار رضایت دھند ۷بیماران زیر سن قانونی کھ بیش از   

 
تاریخ                                    اسم بیمار                                     امضاء بیمار  

____________     ____________________     _______________________ 
 
 


