بسمهتعالی
مجله علمی – پژوهشی پرستار و پسشک در رزم
فرم امضا نویسندگان ،تعهدنامه و حق چاپ و تکثیر
بب سالم ي احتزام
سزدبیز محتزم فػلىبمٍ علمی  -پژيَطی پزستبر ي پشضک در رسم
وًیسىذگبن ایه مقبلٍ ،اعالم میداروذ کٍ مقبلٍ خًدببعىًان........................................................................................................................................................................:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
ي بب کذ مقبلٍ ................................را جُت بزرسی بزای پذیزش ي چبپ بٍ آن مجلٍ ارسبل ومًدٌاوذ .بب امضبی ایه فزم ،وًیسىذگبن ایه مقبلٍ متعُذ میگزدوذ کٍ:
 -1ایه مقبلٍ یب قسمتی اس آن یب َمچىیه بب تغییز عىًان یب وبم وًیسىذگبن ،تبکىًن در َیچ مجلٍ فبرسی ،اوگلیسی یب سببن دیگزی داخلی یب خبرجی مىتطز وطذٌ
است.
 -2ایه مقبلٍ غزفبً جُت بزرسی ي چبپ بٍ فػلىبمٍ علمی  -پژيَطی پزستبر ي پشضک در رسم ارسبل ضذٌ است ي تب سمبن پبیبن بزرسی ي دايری مقبلٍ ي اعالم وظز
وُبیی فػلىبمٍ ،مقبلٍ بٍ مجلٍ داخلی یب خبرجی دیگزی ارسبل وخًاَذ ضذ.
 -3ایه مقبلٍ حبغل فعبلیتَبی پژيَطی وًیسىذگبوی است کٍ بٍ تزتیب در سیز قیذ می ضًوذ ي حقًق کلیٍ افزاد ي سبسمبنَب ي مًسسبت ي ...کٍ بٍ وحًی در
اجزای ایه پژيَص مطبرکت داضتٍاوذ ،رعبیت ضذٌ است .ضمه ایىکٍ َمٍ وًیسىذگبن ایه مقبلٍ وسخٍ وُبیی آن را مالحظٍ ي تبییذ کزدٌاوذ.
 -4در جزیبن اجزای پژيَص حبضز ي تُیٍ مقبلٍ مزبًط بٍ آن ،کلیٍ قًاویه کطًری مزبًط بٍ راَىمبی اخالق در اوتطبر آثبر پژيَطی علًم پشضکی ي اغًل اخالق
حزفٍای اس جملٍ رعبیت حقًق مطبرکتکىىذگبن ،سبسمبنَب ي ویش مًلفیه ي مػىفیه رعبیت ضذٌ است.
 -5تمبمی مکبتببت بب ایمیل وًیسىذٌ مسئًل غًرت خًاَذ گزفت.
 -6در غًرت پذیزش مقبلٍ ي قبل اس چبپ وُبیی ،مقبلٍ بزای تبییذ وُبیی بزای وًیسىذٌ مسئًل ارسبل ي پس اس تبییذ ایطبنَ ،یچ گًوٍ تغییزی در مقبلٍ بٍ خػًظ
وبم وًیسىذگبن ي يابستگی آوبن غًرت وخًاَذ گزفت.
 -7بعذ اس ارسبل مقبلٍ ،امکبن َیچگًوٍ تغییزی در اسبمی وًیسىذگبن يجًد وذارد.
 -8کذاخالق......................................................:تبریخ تػًیب..........................:وبم مًسسٍ تػًیبکىىذٌ کذ اخالق............................................:

مطخػبت تمبم وًیسىذگبن مقبلٍ بٍ تزتیب مىذرج در مته مقبلٍ
ردیف

وبم ي وبم خبوًادگی
فبرسی

آدرس پست الکتزيویک
اوگلیسی
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*لطفب وًیسىذٌ مسئًل را مطخع ي ضمبرٌ تمبس ایطبن را درج ومبییذ:
وبم ي وبم خبوًادگی وًیسىذٌ مسئًل:

ضمبرٌ تمبس:

امضب

