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 اظهارنامه نویسنده                              
 

 
 :مقاله تحت عنوان متن کنند که یم ییدامضاء کننده تأ سندگانینو       

 

وجه به  چیمتن مقاله به ه. باشند یم نویسندگانو پژوهش  قیبوده و براساس تحق یقیشده حق انیاست و تمام اظهارات ب عیو بد لیاص                     شناسهبا 

 سندگانیاز نو .یکلمه در قالب ارائه علم 044با کمتر از  یمنتشر نشده است، مگر به شکل خالصه ا گرید اتینشر ایدر مجالت و  یبه طور جزئ ایطور کامل 

اگر الزامات فوق اجرا  .ارسال نکنند یگرید ی، به جا هیاروم یمجله پزشکارسال آن به  خیرا به مدت شش ماه از تارمقاله شود که نسخه حاضر  یدرخواست م

 .نامه ارسال شود کی مهیبه ضم ستیبا یم تیرا یکپ اتیمجدد کل چاپو مجوز  یانتشار تکرار هینشوند، توج

 

را با  نجایارائه شده در ا یکامل داده ها تیقبول مسئول یشرکت داشته اند و آمادگ یبه نحو مهم قیکنند که در کارتحق یاذعان م سندگانیفرم، نو نیا یبا امضا

مجله  حقوق و منافع را به یانتشار، تمام یمتن مقاله فوق برا رشیدر صورت پذ سندگانینو .دارند تیذکر شده در وب سا یسندگیو نو فیتال یارهایتوجه به مع

 ن،یعالوه بر ا .منتشر شده یکیالکترون ینسخه ها اینظر شده و  دیتجد یاز جمله نسخه ها یگریهر قالب د ای یدر قالب فعل ایکنند  یواگذار م هیاروم یپزشک

 ،هیاروم یمجله پزشکبه  Endnoteشده  دییمرجع خود را بر اساس سبک تا ستیاز ل یکنند که  نسخه اصالح شده ا یم دییتا  سندگانینو رش،یپس از پذ

 .ارائه کنند

      

 (دیمسئول را مشخص کن سندهیلطفا نو: )سندگانیامضاء تمام نو

 امضاء (تایپ شده) نام و نام خانوادگی (تایپ شده)تاریخ 

1. _______________________ ____________________________ _________________________ 

2. _______________________ ____________________________ _________________________ 

3. _______________________ ____________________________ _________________________ 

0. _______________________ ____________________________ _________________________ 

5. _______________________ ____________________________ _________________________ 

 

 چک لیست متن مقاله

 ; نامه ضمیمه شده

  (امضا شده)واگذاری حق کپی رایت و نشر 

   ایمیل نویسنده مسئول در صفحه عنواننشانی ، شماره تلفن، شماره فاکس و آدرس 

  کلمه 254خالصه کمتر از 

  پنج کلید واژه

  .مجله ذکر شده، ارائه شده اند "آموزش به نویسنده"مراجع در قالب مناسب که دربخش 

  جداگانه لیفا کیدر   JPEG )فرمت)اشکال با وضوح باال 

 


