تعهد نامه چاپ مقاله در مجله بهداشت کار و ارتقاء سالمت

سردبیر محترم
با سالم،
اینجانب  ....................................نویسنده مسئول مقاله تحت عنوان.....................................................................................تایید میکنم که:
 مقاله فوق در هیچ نشریه داخلی و خارجی تحت بررسی نبوده و تاکنون چاپ نشده است.
 در صورت اعتراض هر فرد دیگر نسبت به مالکیت مقاله یا تضاد منافع (بدون در نظر گرفتن منافع شخصی یا اقتصادی)
آماده پاسخ گویی هستم.
 در صورت وجود منابع حمایت کننده مالی ،منابع مورد قدردانی واقع گردیدهاند.
 در صورت حذف یا اضافه شدن یک نویسنده از فهرست نویسندگان ،توافق نگاشته شده که به امضای نویسنده مسئول
رسیده به ایمیل مجله ارسال گردد.
 مسئول پاسخگوی صحت و سقم کل مطالب ارائه شده در مقاله ،از ابتدا تا زمان چاپ مقاله میباشم.
 در صورت هرگونه سوء رفتار مشکوک شامل داده سازی ،تحریف ،سرقت ادبی و غیره پاسخگو خواهم بود.
 محققین مقاله ،بر اصول بیانیه هلسینکی در تمام دوره پژوهش پایبند بودهاند.
 اجازه کتبی برای ذکر مستندات ،تصاویر و جداول سایر محققین ،در صورت موجود ارائه گردیده است.
 حق تالیف و مجوز نشر ) (copy rightمقاله در صورت پذیرش نهایی متعلق به مجله میباشد.
 فرم کپی رایت مقاله شامل :ترتیب اسامی نویسندگان و رضایت آنها جهت چاپ مقاله در مجله ،با امضای همه
نویسندگان ،ضمیمه فرم تعهد نامه میباشد.
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