
 تاسوِ تعالی

 

  داًشگاُی دس ادب فاسسیات فصلٌاهِ عشفاىی همالِ ّایسٌذگاىفشم تعْذ  ًَ
 

 

: عٌَاى همالِ

(: Corresponding Author)ًَیسٌذُ اصلی

: ًشاًی هحل کاس ٍ هٌضل ًَیسٌذُ اصلی

: شواسُ تلفي

: شواسُ فکس

: شواسُ ّوشاُ

: ًشاًی پست الکتشًٍیکی

 : احتشاهأ تذیي ٍسیلِ اسسال همالِ تا عٌَاى

: ّوکاس (گاى )ًَیسٌذُ

1  -

2  -

3  - 
 

: سا تِ دفتش ًششیِ اعالم هی داسد ٍ تعْذ هی ًوایین کِ

 .  کلیِ افشادی کِ ًام آًْا تعٌَاى ًَیسٌذگاى دس همالِ رکش شذُ است اص هتي همالِ ٍ اسایِ آى تِ ایي هجلِ آگاّی داسًذ–الف 

.    اساهی ًَیسٌذگاى ٍ اٍلَیت ًام آًْا پس اص اسائِ همالِ تغییش ًخَاّذ کشد–ب 

ایي همالِ تا کٌَى دس هجلِ یا سویٌاس داخلی ٍ خاسجی دیگشی اسائِ ًشذُ است ٍ تا صهاى تاییذ ًتیجِ دس ّیات تحشیشیِ فصلٌاهِ عشفاًیات  –ج 

.  دس ادب فاسسی آى سا تِ هجلِ دیگشی اسائِ ًخَاّین داد

دس صَستی کِ همالِ اسسالی هستخشج اص پایاى ًاهِ تاشذ، تٌْا اساهی اساتیذ ساٌّوا ٍ هشاٍس لیذ شذُ تاشذ ٍ تِ تأییذ استاد ساٌّوا سسیذُ - د

. تاشذ

دس جشیاى اجشای ایي تحمیك ٍ تْیِ همالِ کلیِ لَاًیي کشَسی ٍ اصَل اخالق حشفْای هشتثط تا هَضَع تحمیك اص جولِ سعایت حمَق - ُ

 .آصهَدًی ّا، ساصهاى ّا ٍ ًْادّا ٍ ًیض هؤلفیي ٍ هصٌفیي سعایت شذُ است

اخالق ٍ لاًَى چاج تَدُ ٍ دس هَاسدی کِ سشلت علوی ٍ ادتی اًجام شَد ٍ یا ًَیسٌذُ تش خالف   پیشٍعشفاًیات دس ادب فاسسیًششیِ ی - ٍ

تشای هثال حزف ٍ اضافِ کشدى ًام ًَیسٌذُ ٍ یا استفادُ اص هطالة ٍ اطالعات ساصهاى  ّای دیگش تذٍى کسة ) تعْذ خَد عولی اًجام دّذ 

 .پیشٍی خَاّذ کشد Cope (Committee on Publication Ethics) اص دستَسالعول جْت تشخَسد تا ًَیسٌذگاى ،(هجَص

 «خَاّوشٌذ است تعْذ ًاهِ تَسط تواهی ًَیسٌذگاى اهضا گشدد»

!!تذٍى اهضاء تعْذ ًاهِ هَسد لثَل ٍالع ًوی شَد  


