
تعالیبسمه  

پرستار و پسشک در رزمپژوهشی  –مجله علمی   

 فرم امضا نویسندگان، تعهدنامه و حق چاپ و تکثیر

 ي احتزامبب سالم 

 پزستبر ي پشضک در رسم پژيَطی -علمی  سزدبیز محتزم فػلىبمٍ
  ........................................................................................................................................................................عىًان:ببمقبلٍ خًد کٍ داروذاعالم می ،وًیسىذگبن ایه مقبلٍ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 کٍ: گزدوذعُذ میتممقبلٍ ایه مضبی ایه فزم، وًیسىذگبن ا . بباوذای پذیزش ي چبپ بٍ آن مجلٍ ارسبل ومًدٌرا جُت بزرسی بز ................................ٍکذ مقبلبب ي 

مىتطز وطذٌ   داخلی یب خبرجی مجلٍ فبرسی، اوگلیسی یب سببن دیگزیَیچ در  تبکىًن ،یب وبم وًیسىذگبن بب تغییز عىًان َمچىیه یبایه مقبلٍ یب قسمتی اس آن  -1

 .است

ارسبل ضذٌ است ي تب سمبن پبیبن بزرسی ي دايری مقبلٍ ي اعالم وظز  پزستبر ي پشضک در رسمپژيَطی  -علمی فػلىبمٍ یه مقبلٍ غزفبً جُت بزرسی ي چبپ بٍ ا -2

 .، مقبلٍ بٍ مجلٍ داخلی یب خبرجی دیگزی ارسبل وخًاَذ ضذفػلىبمٍوُبیی 

وحًی در  کٍ بٍ َب ي مًسسبت ي...ي سبسمبن ي حقًق کلیٍ افزاد کٍ بٍ تزتیب در سیز قیذ می ضًوذ است وًیسىذگبویَبی پژيَطی فعبلیت حبغلایه مقبلٍ  -3

 .اوذرا مالحظٍ ي تبییذ کزدٌآن وسخٍ وُبیی ایه مقبلٍ َمٍ وًیسىذگبن ضمه ایىکٍ  .رعبیت ضذٌ است ،اوذداضتٍمطبرکت  پژيَصاجزای ایه 

اخالق  کلیٍ قًاویه کطًری مزبًط بٍ راَىمبی اخالق در اوتطبر آثبر پژيَطی علًم پشضکی ي اغًلتُیٍ مقبلٍ مزبًط بٍ آن، یبن اجزای پژيَص حبضز ي در جز -4

    .ي ویش مًلفیه ي مػىفیه رعبیت ضذٌ استَب ، سبسمبنکىىذگبنمطبرکتٍ رعبیت حقًق اس جملای حزفٍ

  .خًاَذ گزفتل غًرت ئًمکبتببت بب ایمیل وًیسىذٌ مس تمبمی -5

بٍ خػًظ ي پس اس تبییذ ایطبن، َیچ گًوٍ تغییزی در مقبلٍ ي قبل اس چبپ وُبیی، مقبلٍ بزای تبییذ وُبیی بزای وًیسىذٌ مسئًل ارسبل در غًرت پذیزش مقبلٍ  -6

 .گزفتغًرت وخًاَذ وبم وًیسىذگبن ي يابستگی آوبن 

 .گًوٍ تغییزی در اسبمی وًیسىذگبن يجًد وذاردامکبن َیچ ،عذ اس ارسبل مقبلٍب -7

  ............................................:القکىىذٌ کذ اختػًیب وبم مًسسٍ.........تبریخ تػًیب:.......................................................اخالق:................کذ -8

  وًیسىذگبن مقبلٍ بٍ تزتیب مىذرج در مته مقبلٍ مطخػبت تمبم

س پست الکتزيویکرآد امضب  ردیف وبم ي وبم خبوًادگی 
 فبرسی  اوگلیسی
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 : طفب وًیسىذٌ مسئًل را مطخع ي ضمبرٌ تمبس ایطبن را درج ومبییذل*

          ضمبرٌ تمبس:                                              وبم ي وبم خبوًادگی وًیسىذٌ مسئًل:                                


