
 مجله پژوهش در پزشكي

   مقالهو نشرچاپ موافقت نامه واگذاري حق 
  : عنوان مقاله

  
  

 ايـن مقالـه، بـه مجلـه       چـاپ و نـشر     كليه حقوق چاپ انحـصاري       در صورت پذيرش مقاله فوق الذكر براي چاپ در مجله،         ) 1
  .ود در چاپ و انتشار مقاله به هر شكل، مختار خواهد ب،انتقال مي يابد و به موجب آن، مجله "پژوهش در پزشكي"
، دست اندركاران مجله، حق رد مقاله يا اعمال هر گونه تغييرات            "پژوهش در پزشكي  "به منظور چاپ مقاله شما در مجله        ) 2

  . ناسب نمايد، براي خود محفوظ نگاه مي دارندتكه مقاله را براي چاپ در مجله م  مورد نيازويراستاري
اله، حاصل مطالعه پژوهشي شما بوده و حقوق مالكيت معنوي هيچ           به موجب اين تعهدنامه شما تضمين مي نماييد كه مق         ) 3

سـاير كارهـاي چـاپ شـده        ) Plagiarism(مقاله بعنوان سرقت ادبي     همچنين  شخص حقيقي يا حقوقي را نقض نمي نمايد و          
، "پـژوهش در پزشـكي    "در صورت چاپ شدن در مجلـه        مقاله،  اين  همچنين شما تضمين مي نماييد كه       . محسوب نمي شود  

  ).چاپي، الكترونيكي و غيرهانتشار به صورت اعم از (منتشر نمي شود ، در جاي ديگري مجلهاين   كتبي و مجوزموافقتبدون 
شما تضمين مي نماييد كه در مقاله، هيچ عبارتي كه مبني بر سوءاستفاده، توهين، افترا، تهمت و فريـب بـوده يـا مـوهن                         ) 4

  .  بوده و از اصول قانوني تخطي نمايد، وجود نداردقوانينو يا مخالف باشد، و يا حقوق ديگران را نقض نمايد، 
چنانچه اين مقاله، بيش از يك نفر نويسنده دارد، شما تضمين مي نماييد كه به نمايندگي از همه آنان، مجـاز بـه امـضاي           ) 5

 درج اسامي نويـسندگان در ايـن        همچنين تضمين مي نماييد كه كليه اين نويسندگان، با ترتيب         . اين موافقت نامه مي باشيد    
  .مقاله، موافق مي باشند

پس از ارايه اين موافقت نامه امضاشده توسط نويسنده مسئول مكاتبات، هيچ گونه تغيير در نويسندگان يا ترتيـب اسـامي                     ) 6
  . پذيرفته نمي شود"پژوهش در پزشكي"آنها، از سوي مجله 

پس از ارايه مقالـه بـه     كه مقاله شما بطور همزمان، تحت بررسي توسط مجله ديگري نمي باشد و            شما تضمين مي نماييد     ) 7
؛ مگر آنكـه از سـوي دفتـر       به نشريه ديگري ارسال نمي كنيد      ،براي بررسي و چاپ   مقاله را   ،  "پژوهش در پزشكي  "دفتر مجله   

  .از سوي دفتر مجله دريافت نكنيدپاسخي شش ماه،  دريافت نموده يا طي ،چاپ مقالهجوابيه اي مبني بر رد نشريه 
بجز به شكل چكيده يا بعنـوان   (كشور به چاپ رسيده استيا خارج از مقاله قبالً در مجله علمي ديگري در داخل    چنانچه  ) 7

  :را اعالم فرماييدمربوطه مشخصات كامل مجله  ، لطفاً)بخشي از سخنراني منتشرشده، مقاله مروري، يا پايان نامه
  
  :، اعالم فرماييدكه ترجيح مي دهيد مقاله شما را بررسي كنندرا داوراني  سه نفر از مشخصات  صورت تمايل، در)8

  آدرس پست الكترونيكي  نام و نام خانوادگي  رديف
1     
2     
3     

  
  :يد، اعالم فرمايكه ترجيح مي دهيد از فهرست داوران مقاله شما حذف شوندرا داوراني نام در صورت تمايل، ) 9

  نام و نام خانوادگي  رديف
1    
2    
3    
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  :، اعالم فرماييدي كه در مقاله درج شده استبه ترتيبرا گان مقاله نويسند /هنام نويسند) 10
  آدرس پست الكترونيكي  نام و نام خانوادگي  رديف

1     
2     
3     
4     
5     
6     

  
  :زير درج نماييددر جدول خصات آنها را  نفر است، مش6در صورتي كه تعداد نويسندگان بيش از ) 11

  نام و نام خانوادگي  رديف
7    
8    
9    
10    
11    
12    

  
  :مشخصات نويسنده مسئول مكاتبات) 12

    :و نام خانوادگينام 
    : پستيآدرس
    :تلفن
    :فاكس

  
  

  :امضاي نويسنده مسئول مكاتباتنام و 
  :تاريخ


