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 ريزی و بودجهبرنامهفرم تعهدنامه نگارنده)گان( مقاله جهت چاپ در نشريه 
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 داريم كه مقاله زير با عنوان:اينجانب/ اينجانبان امضاء كنندگان ذيل اعالم مي

 

 
 ،ديگر جهت چاپ ارسال نشدده اسدت  زمان برای نشريات طور همبه -2پيش از اين به چاپ نرسيده است، -1

شوند که از محتوای مقاله و تعدداد و  پديدآوران متعهد می -4،برداری از مقاله ديگری نيستاين مقاله نسخه -3
 کنند.ترتيب نام پديدآوران آگاهی کامل دارند و آنها را تأييد می

 وشته شده، بشرح زير است:اسامي نگارنده)گان( و ترتيب آنها همانطور كه در برگ شناسه مقاله ن 
 

 توجه: لطفاً نشاني پستي كليه نگارندگان درج شود

 امضاء و تاريخ                         نام و نام خانوادگي نگارنده اول                                                    . 1
   شماره تلفن:آدرس پستي و درجه علمي و 

 

 امضاء و تاريخ                                                                          نام و نام خانوادگي نگارنده دوم  .2
     شماره تلفن: آدرس پستي وو درجه علمي 

  
 
 امضاء و تاريخ                       نام و نام خانوادگي نگارنده سوم                                                   . 3

   ه تلفن:شمارآدرس پستي و و درجه علمي 
  

بديهي است در صورتي كه نگارندگان بيش از سه نفر باشند، امضاء سه نفر اول شرر  ززم اسرت ولري چناننره نگارنرده      
 تواند به امضاء ساير نگارندگان نيز برسد.مسئول ززم بداند تعهدنامه مي

 
 امضاء و تاريخ                            نام و نام خانوادگي نگارنده چهارم                                           . 4

     شماره تلفن: آدرس پستي وو درجه علمي 

  

 ضاء و تاريخام                              نام و نام خانوادگي نگارنده پنجم                                           . 5
     شماره تلفن: آدرس پستي وو درجه علمي 

  

  ترتيب اسامي نگارندگان و صحت امضای آنان مورد تأييد است.

 (              Corresponding authorنام و نام خانوادگي نگارنده مسئول مكاتبات )

 امضاء و تاريخ                                                                                                                         

 

 صورت در مقاله درج نيو به هم ستين رييقابل تغ ستيل نيو اطالعات ارائه شده در ا نگارندگان مقاله ياسام بيترت
   و حذف   افزوده ياسام نيبه ا یاسندهيعنوان نو چيفرم به ه نيپس از ارسال ا ديشود. توجه داشته باشيم
 شود(. ينم

 اين فرم به صورت الكترونيكي امضا و يا فكس شود

 21111162شماره فكس 

 info@jpbud.irآدرس پست الكترونيكي: 

 


