
 

 

 گواهی حق مالکیت معنوی مقاله 
  در صورتی که مقاله ارسال به دارندمیتمام نویسندگان این مقاله موارد زیر را به دقت خوانده و با امضاء کردن این فرم، موافقت خود را بیان .

پزشکی ایران به چاپ  شناسیروبمیکهمراه این گواهی ، به صورت الکترونیک و یا نسخه چاپی طی یک سال آینده از تاریخ امضا در مجله 

 بدون توافق ملغی خواهد شد.  نامهموافقتنرسد، این 

  بوده است.  دارعهدهمقاله و ارائه آن را به دفتر مجله  آوریجمعنویسنده مسئول )نویسنده رابط(، مسئولیت 

  و نتایج، پردازش و تجزیه و تحلیل و بررسی اطالعات  اهداده آوریجمعاین مقاله،  هایآزمونکه در طراحی  شوندمینویسندگان مقاله متعهد

. همچنین نویسندگان با مطالعه اندپرداختهآن  بندیجمعو  آوریجمعو همچنین بعد از بازنگری مقاله به  اندداشتهبه صورت فعال مشارکت 

  پزشکی ایران موافقت دارند. شناسیمیکروبنسخه نهایی، چاپ نسبت به چاپ مقاله در مجله 

  اخالقی و قوانین حاکم مطابقت داشته  مالحظاتبا  شدهانجامانسانی/حیوانی  هایپژوهشکه  شوندمینویسندگان مقاله از لحاظ اخالقی متعهد

 . اندنکرده، استفاده هاآنکتبی از  اجازهو از هیچ منبع که تحت قانون مالکیت معنوی و حقوقی افراد بوده است بدون کسب 

  را برای   شوندمیهمه مقاالتی را که در این مجله چاپ  یمجلهپزشکی ایران حق مالکیت معنوی و علمی مربوط به  سیشنامیکربمجله

 .داردمیخویش محفوظ 

  تمامی شوندمیبه صورت رایگان، دریافت، داوری، چاپ یا رد  شوندمیپزشکی ایران فرستاده  شناسیمیکروب نشریه بهتمامی مقاالتی که .

مجله قرار  سایتوبو آزاد در اختیار عموم بر روی  رایگانبه صورت  شوندمیپزشکی ایران چاپ  شناسیمیکروبریه نشدر که مقاالتی 

 خواهد گرفت

  و کنفرانس ها و مقاالت بعدی استفاده نمایند.  هاسخنرانیدر ارائه  توانندمیبا ذکر منبع چاپ  منتشرشدهنویسندگان مقاله از جزئیات مطالب 

 گونه نفع مالی و تعارضهیچ شوندمیسندگان مقاله متعهد نوی ( منافعconflict of interest از انتشار مقاله نداشته مگر آنکه آن را در متن )

 به سردبیر مشخص کرده باشند. اینامهمقاله یا طی 

 ه است. منابع مالی و حامیان مالی در بخش تقدیر و تشکر مقاله و یا طی نامه به سردبیر مشخص شد 

  که این مقاله و یا مقاله مشابه با آن به جای دیگر ارسال و یا در مجله داخلی و خارجی دیگر به چاپ نرسیده  گردندمینویسندگان مقاله متعهد

 . شوندمیکمسیون نشریات کشور، متقبل  نامهآییناست. در غیر این صورت عواقب ناشی از این عمل مطابق 

 . اندپذیرفتهفوق را به دقت مطالعه نموده و کلیه بندهای فوق را نویسندگان مقاله موارد 

 عنوان مقاله:

 تاریخ     امضا        نام نویسندگان

 نویسنده مسئول : 

 نویسنده اول : 

 نویسنده دوم :  

 نویسنده سوم : 

 نویسنده چهارم :

 نویسنده پنجم : 

 نویسنده ششم : 


