
 تقاضای چاپ مقاله در مجالت

 

 نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول:

   : (الزامی)تاریخ 

: (الزامی) امضا  

 .......................................................... کنفرانس دبیر محترم

 با سالم و احترام 

  ................ ........ ................... ..  ........ ................اینجانب 

  ............................................................................... ........ ........ ........ .........................................نویسنده مسئول مقاله با عنوان )فارسی( 

 ................................... ............................................................. ................... .............. ........ ............................................و عنوان انگلیسی .............

 ........ ........  ........  .....................................تقاضای چاپ مقاله ذکر شده را در مجله  ........ ................................... کد مقاله:

 .را دارم .........................................................................................................................................................................

 نویسندگان همه رضایت با مقاله این و بوده مقاالت نشر با مرتبط اخالقی موازین تمامی رعایت به متعهد مقاله، محتویات تایید ضمن نویسندگان

 مسئولیتی گونه هیچ و بوده نویسندگان عهده به آن کامل مسئولیت تخطی، صورت در است بدیهی. است شده ارسال مجله این به بررسی از پس

 .باشد نمی مجله دبیرخانه و متوجه

قدام به چاپ در او با اطالع کامل است مشخص  و سایر نویسندگان مجله را بطور کامل بررسی نموده ام و صحت و سقم آن برای اینجانب -1

 .این مجله می نمایم

 .باشد نمی بررسی تحت یا و است نرسیده چاپ به دیگری نشریه در قبال مقاله این که نماییم می تایید مقاله این نویسندگان و ینجانبا -2

آزاد و یا هر دانشگاه دیگری قرار گیرد و همچنین از لیست تامسون رویترز  ، دانشگاهچنانچه مجله در آینده در لیست سیاه وزارت علوم -3

 خارج گردد، هیچ مسئولیتی متوجه کنفرانس و دبیرخانه کنفرانس نمی باشد.

و پس از ارسال برای مجله تحت هیچ شرایطی تقاضای ویرایش مقاله را  ، مقاله نهایی می باشدهمراه با فایل تعهد نامهشده ارسال مقاله  -4

 نخواهم داشت. 

بازگشت وجه پرداختی در مجله را  حذف مقاله و تحت هیچ شرایطی تقاضایاینجانب ، توسط دبیرخانهپس از ارسال مقاله برای مجله  -5

 نخواهم نمود و هرگونه حقی را از خود سلب می نمایم.

 می شود. هزینه داوری کسردر صورت عدم پذیرش مقاله در مجله مورد نظر و رد مقاله در داوری مجله  -6

 conf.cinvu@gmail.com  ایمیل ادرس به( Zip) زیپ فایل یک در تعهدنامه فایل با همراه مقاله فایل ارسال -7

 

 ORCID (orcid.org) ادرس ایمیل نویسندگان ام و نام خانوادگین
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