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"یکاربردی شناسی ماهی ها پژوهش"یه نشر  

 

 نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله
 

فرم "نویسندگان پس از ارسال مقاله، به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق و مالکیت معنوی، موظف هستند 

  ارسال نمایند. (jair.gonbad@gmail.com) نشریه ایمیل به فایل صورت به و تکمیل را" واگذاری حق نشر

 

 )نام نويسنده مسئول( :اينجانب

 (عنوان مقاله) :نويسندة مسئول مقاله

 

 نمايم که:می و تعهد گواهی

 نشده است.ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ اين مقاله قبالً در هيچ نشريه -1

و ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله  پژوهیاين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه خانواده -2

 اعالم نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد. 

از جمله  قيای مرتبط با موضوع تحقدر جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول اخالق حرفه -3

 ها، سازمانها و نهادها و نيز مولفين و مصنفين رعايت شده است.  رعايت حقوق آزمودنی

تهيه و تحرير شده است و  ی که به ترتيب در زير قيد می شوند،اين مقاله در نتيجه فعاليتهای تحقيقاتی اينجانب و همکاران -4

 است.  اند رعايت شدهحقوق کليه افرادی که به نحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته

ميزان مشارکت آنان، پاسخگويی به مراجع تأمين مسؤوليت صحت و سقم مطالب مقاله، ترتيب اسامی صاحبان اثر با توجه به  -5

کننده منابع مالی پژوهش درصورت عدم ذکر نام ايشان در صفحه عنوان و پاسخگويی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد 

 حق مؤلف يا محتوا به عهده نويسنده)گان( است.

 است. ن به درستی عنوان گرديدهرتبه علمی نويسندگا -6

 کليه نويسندگان در مورد ارسال و چاپ آن در مجله آگاهی دارند.  -7

 مسؤوليت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی تمامی افراد بر عهده نويسنده مسؤول می باشد. -8

باشد. در غیر این صورت این در ضمن افزودن امضاء الکترونیکی یا اسکن شده مؤلف مسئول در محل امضاء الزامی می

 فرم فاقد اعتبار الزم است.

 امضاء    تاریخ    نام و نام خانوادگی نویسنده اول

 

 امضاء   تاریخ    نویسنده دوم نام و نام خانوادگی

 

 امضاء   تاریخ   نویسنده سوم نام و نام خانوادگی

 

 امضاء   تاریخ   های بعدینویسنده  نام و نام خانوادگی
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