
 خدا  نام به

 

 

 نشر   حقوق واگذاری و نشر اخالق رعايت تعهد فرم

  مطالعات هنر و زيباشناسی سردبیر محترم نشريه
 و احترام سالم  با 

  با عنوان  ایمقاله  (word) به پیوست فایل الکترونیکی 

............................................................................. .................................................................،   

 د.شددوارسددال می نشددریه آن در چددا  بددرای ،اسددت شددد   تنظددی  و هیددهتبا توجه به اصول مندرج در راهنمای تدددویو و ارسددال مقالدده که  

و تددا  ای اع  از داخلی و خارجی منتشر نشددد  اسددتقاله یا بخشی از آن در هیچ نشریهایو م  ندشومی/دشومیمتعهد    نویسندگاننویسند /

، هزینه داوری حسب اعالم دفتر در صورت انصراف از انتشارهمچنیو  .نشریه به مجله دیگری ارائه نخواهد شدآن  پایان اعالم نظر نهایی  

 .دخواهد بوقابل پرداخت )بر اساس زمان اعالم انصراف( مجله 

نویسندگان جهت انجام کلیدده  نمایند  تام االختیاربه عنوان نویسند  مسئول،    ..............................................شود آقا/خان   ضمناً اعالم می

 باشد.می نشریهآن نزد  ه ویژ  انجام اصالحات احتمالی()ب امور مرتبط با ایو مقاله

و انتشددارات  نشددریهآن  بدده را مقالدده ایددو انتشددار بدده مربددو  و معنددوی مادی حقوق کلیه کامل، آگاهی و اختیار با نویسندگاننویسند /

 المللیبیو هاینمایه فشرد ، لوح ،برخط ،چاپی صورت به مقاله انتشار در نشریه و نمایندمینماید/می واگذار دانشگا  عالمه طباطبائی

 انصددراف یددا نشددریه در مقالدده انتشددار رد بددا تنهددا حق ایو .است و  ناشر نشریه به متعلق احتمالی مادی منافع و دارد تام اختیار داخلی و

 .شد خواهد سلب مقاله قطعی تکلیف تعییو از قبل تا همکاری ادامه از نویسندگاننویسند /

، اسددامی و کدده تعددداد نویسندگان مندددرج در جدددول ایددل اسددت  همه  های پژوهشیایو مقاله در نتیجه فعالیت  شوداعالم میبدیو وسیله  

همچنددیو اصددول اخددالق  .رعایت شد  است  ،و حقوق همه افراد به ترتیب میزان مشارکت و همکاری  تغییر نخواهد بودها قابلآن  ترتیب

لفیو و مصددنفیو مراعددات گردیددد  هددا و نیددز مدد ها، سازمانای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنیپژوهشی و حرفه

 .نویسندگان خواهد بودنویسند /بر عهد  عواقب ناشی از آن  چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود .است

  :ایو بخش تکمیل شودنهاد یا سازمانی انجام شد  است، مالی  مایتحهش با که پژو یدر صورت

شددد  و رضددایت انجددام . .......................................................با حمایت مددالی ایو پژوهش  نمایند  نماید/میمینویسند /نویسندگان اعالم  

 جلب شد  است.در آن نشریه  یج پژوهشاحامی مالی جهت چا  نت

 

 

 

 

 

 



  اسامی درج ترتیب مقاله و نويسندگان معرفی

  نام     
 نام خانوادگی 

آخرین مدرک  
 تحصیلی

رتبه  
 علمی

   تلفن همراه  وابستگی سازمانی 
 ایمیل آدرس 
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 امضا                                                                    نويسنده مسئول: نام و نام خانوادگی * 

 


