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  :(نام نويسنده مسئول)اينجانب 

  :عنوان مقاله 

  نمايم كه:مي و تعهد گواهي

 نشده است.اي اعم از داخلي يا خارجي چاپ اين مقاله قبالً در هيچ نشريه -١

و پژوهي ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسي و داوري مقاله قاله صرفاً جهت بررسي و چاپ به فصلنامه خانوادهاين م -٢

 اعالم نظر نهايي فصلنامه، مقاله به مجله ديگري ارسال نخواهد شد. 

از جمله  قيضوع تحقاي مرتبط با مودر جريان اجراي اين تحقيق و تهيه مقاله كليه قوانين كشوري و اصول اخالق حرفه -٣

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

تهيه و تحرير شده است و ي كه به ترتيب در زير قيد مي شوند، هاي تحقيقاتي اينجانب و همكاراناين مقاله در نتيجه فعاليت -۴

 اند رعايت شده است. ق مشاركت و همكاري داشتهحقوق كليه افرادي كه به نحوي در اجراي اين تحقي

مسؤوليت صحت و سقم مطالب مقاله، ترتيب اسامي صاحبان اثر با توجه به ميزان مشاركت آنان، پاسخگويي به مراجع تأمين  -٥

ر نام ايشان در صفحه عنوان و پاسخگويي به هر گونه ادعاي حقوقي در مورد كننده منابع مالي پژوهش درصورت عدم ذك

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

 است. رتبه علمي نويسندگان به درستي عنوان گرديده -۶

 كليه نويسندگان در مورد ارسال و چاپ آن در مجله آگاهي دارند.  -٧

  دگي تمامي افراد بر عهده نويسنده مسؤول مي باشد.مسؤوليت حقوقي عدم درج نام و نام خانوا -٨

باشد. در غير اين صورت اين در ضمن افزودن امضاء الكترونيكي يا اسكن شده مؤلف مسئول در محل امضاء الزامي مي

  فرم فاقد اعتبار الزم است.

 امضاء      تاريخ      نام و نام خانوادگي نويسنده اول

 

 امضاء     تاريخ      نام و نام خانوادگي نويسنده دوم

 

 امضاء     تاريخ     نام و نام خانوادگي نويسنده سوم

 

 امضاء     تاريخ    هاي بعدينام و نام خانوادگي نويسنده 

 


