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گواهی حق مالکیت معنوی مقاله
تمام نویسندگان این مقاله موارد زیر را به دقت خوانده و با امضاء کردن این فرم ،موافقت خود را با مفاد آن اعالم میدارند .در
صورتی که مقاله ارسال به همراه این گواهی ،به صورت الکترونیک و یا نسخه چاپی طی یک سال آینده از تاریخ امضا در مجله
علمی و پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ایران به چاپ نرسد ،این موافقتنامه بدون توافق ملغی خواهد شد.

 نویسنده مسئول (نویسنده رابط) ،مسئولیت جمعآوری مقاله و ارائه آن را به دفتر مجله ،عهدهدار بوده است.

 نویسندگان مقاله متعهد میشوند که در طراحی آزمونهای این مقاله ،جمعآوری دادهها و نتایج ،پردازش و تجزیهوتحلیل و
بررسی اطالعات به صورت فعال مشارکت داشتهاند و همچنین بعد از بازنگری مقاله به جمعآوری و جمعبندی آن پرداختهاند.
همچنین نویسندگان با مطالعه نسخه نهایی ،نسبت به چاپ مقاله در مجله علمی و پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
ایران موافقت دارند.
 نویسندگان مقاله از لحاظ اخالقی متعهد میشوند که پژوهشهای انسانی/حیوانی انجامشده با مالحظات اخالقی و قوانین حاکم
در ایران و جهان مطابقت داشته و از هیچ منبع که تحت قانون مالکیت معنوی و حقوقی افراد بوده است بدون کسب اجازه
کتبی از آنها ،استفاده نکردهاند.

 مجله علمی و پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ایران حق مالکیت معنوی و علمی مربوط به همه مقاالتی را که در
این مجله ،چاپ میشوند را برای خویش محفوظ میدارد.

 نویسندگان مقاله از جزئیات مطالب منتشرشده با ذکر منبع چاپ میتوانند در ارائه سخنرانیها و کنفرانسها و مقاالت بعدی
استفاده نمایند.
 نویسندگان مقاله متعهد میشوند هیچگونه نفع مالی و تعارض منافع از انتشار مقاله نداشته مگر آنکه آن را در متن مقاله یا طی
نامهای به سردبیر مشخص کرده باشند.
 منابع مالی و حامیان مالی در بخش تقدیر و تشکر مقاله و یا طی نامه به سردبیر مشخص شده است.
 نویسندگان مقاله متعهد میگردند که این مقاله و یا مقاله مشابه با آن بهجای دیگر ارسال و یا در مجله داخلی و خارجی دیگر
و به زبان دیگر به چاپ نرسیده است .در غیر این صورت عواقب ناشی از این عمل مطابق آییننامه کمسیون نشریات کشور،
بدون داشتن حق اعتراض متقبل میشوند.
 نویسندگان مقاله موارد فوق را بهدقت مطالعه نموده و کلیه بندهای فوق را با امضای این توافقنامه پذیرفتهاند.
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