بسمه تعالی
تعهد نامه
چاپ مقاله در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
سردبیرمحترم فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
ثب سالم
ثٍ پیًست مقبلٍ ثب مشخصبت صیشجُت ثشسسی ي چبح دس ان مجلٍ اسسبل می شًد .وًیسىذگبن متزکش می شًوذ:
الف) مقبلٍ مزکًس دس َیچ مجلٍ فبسسی دیگشثٍ چبح وشسیذٌ است.
ة)مقبلٍ ثٍ عًس َمضمبن ثشای مجالت دیگش اسسبل وشذٌ است.
ج)ستجٍ علمی ي ياثستگی سبصمبوی وًیسىذگبن ثٍ دسستی عىًان گشدیذٌ است.
د)تمبمی وًیسىذگبن دس مًسد اسسبل مقبلٍ ثٍ فصلىبمٍ " داوشگبٌ علًم پضشکی تشثت حیذسیٍ"آگبَی داشتٍ ي دس ریل امضبی ایشبن
مىعکس است.
عىًان کبمل مقبلٍ (فبسسی) :
عىًان کبمل مقبلٍ (اوگلیسی) :

مقبلٍ حبصل:
  عشح تحقیقبتی مصًة معبيوت پژيَشی ...................................................................................ثب شمبسٌ یب کذ عشح ..............ي
تبسیخ تصًیت  ...........................می ثبشذ.
  عشح تحقیقبتی مصًة سبصمبن

ثب شمبسٌ یب کذ عشح

 پبیبن وبمٍ داوشجًیی
 غیش مصًة ثذين َیچ گًوٍ حمبیت مبلی سبصمبوی

ي تبسیخ تصًیت

می ثبشذ.

وبم ي وبم خبوًادگی ي تلفه وًیسىذٌ مسًيل (فبسسی ياوگلیسی) (رکش شمبسٌ تلفه تمبس ضشيسی است) .وًیسىذٌ مسًيل وًیسىذٌ ای است کٍ پبسخگًی کلیٍ ادعبَبی احتمبلی ي کلیٍ مکبتجبت مشثًط ثٍ
مقبلٍ فًق می ثبشذ.

 مجلٍ فقظ ثب وًیسىذٌ مسئًل مکبتجٍ می ومبیذيلی مسئًلیت دسستی ي وبدسستی مغبلت ثٍ عُذٌ تمبمی وًیسىذگبن می ثبشذي مجلٍ َیچ گًوٍ مسئًلیتی دس ایه خصًص وذاسد. مسئًلیت حقًقی عذم دسج وبم ي وبم خبوًادگی ي امضبی سبیش محققبن دس مقبالت ثٍ عُذٌ وًیسىذٌ مسًيل می ثبشذ ،صیشا کلیٍ مکبتجبت ي استجبعبت دفتش مجلٍ ثب وًیسىذٌ مسًيل صًست خًاَذ گشفت.*اسبمی کلیٍ وًیسىذگبن ثٍ تشتیت مًسد وظش جُت چبح(َمشاٌ ثب وبم وًیسىذٌ مسًيل ثب عالمت ستبسٌ)
تًجٍ:امضبی تک تک وًیسىذگبن ثب رکش وبم ي وبم خبوًادگی ثٍ تشتیت رکش شذٌ دس مقبلٍ الضامی است(اسبمی وًیسىذگبن ي تشتیت دسج آن َب دس مقبلٍ ثعذ اص اسسبل فشم ثٍ َیچ يجٍ قبثل تغییش وخًاَذ ثًد)

سدیف

تشتیت اسبمی وًیسىذگبن(فبسسی ي
اوگلیسی)

ستجٍ علمی

وبم سشتٍ

وبم داوشگبٌ یب محل
کبس

شمبسٌ تلفه ي آدسس الکتشيویک

امضب
*(کبمال ضشيسی است)

