
 رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی  

 هموافقت نامه واگذاری حق چاپ و نشر مقال
 

 :عنوان مقاله

 

 

رویکردهای   "در صورت پذیرش مقاله فوق الذکر برای چاپ در مجله، کلیه حقوق چاپ انحصاری چاپ و نشر این مقاله، به مجله ( ۱

 انتقال می یابد و به موجب آن، مجله، در چاپ و انتشار مقاله به هر شکل، مختار خواهد بود.   "پژوهشی در علوم اجتماعی

، دست اندرکاران مجله، حق رد مقاله با اعمال هر  "رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی"به منظور چاپ مقاله شما در مجله  (  ۲

 گونه تغییرات ویراستاری مورد نیاز که مقاله را برای چاپ در مجله متناسب نماید، برای خود محفوظ نگاه می دارند. 

یچ شخص  به موجب این تعهدنامه شما تضمین می نمایید که مقاله، حاصل مطالعه پژوهشی شما بوده و حقوق مالکیت معنوی ه(  ۳ 

( سایر کارهای چاپ شده محسوب نمی Plagiarismحقیقی یا حقوقی را نقض نمی نماید و همچنین مقاله بعنوان سرقت ادبی )

، بدون  "رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی "شود. همچنین شما تضمین می نمایید که این مقاله، در صورت چاپ شدن در مجله  

 می شود )اعم از انتشار به صورت چاپی، الکترونیکی و غیره(.  موافقت و مجوز کتبی این مجله، در جای دیگری منتشر ن

شما تضمین می نمایید که در مقاله، هیچ عبارتی که مبنی بر سوءاستفاده، توهین، افترا، تهمت و فریب بوده یا موهن باشد، و یا  (  ۴

 . ود نداردحقوق دیگران را نقض نماید، و یا مخالف قوانین بوده و از اصول قانونی تخطی نماید، وج

چنانچه این مقاله، بیش از یک نفر نویسنده دارد، شما تضمین می نمایید که به نمایندگی از همه آنان، مجاز به امضای این موافقت (  ۵

 .  نامه می باشید. همچنین تضمین می نمایید که کلیه این نویسندگان، با ترتیب درج اسامی نویسندگان در این مقاله، موافق می باشند

از ارایه این موافقت نامه امضا شده توسط نویسنده مسئول مکاتبات، هیچ گونه تغییر در نویسندگان یا ترتیب اسامی آنها، از پس  (  ۶

 .پذیرفته نمی شود "رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی "سوی مجله 

قاله به دفتر شما تضمین می نمایید که مقاله شما بطور همزمان، تحت بررسی توسط مجله دیگری نمی باشد و پس از ارایه م(  ۷

، مقاله را برای بررسی و چاپ، به نشریه دیگری ارسال نمی کنید؛ مگر آنکه از سوی  "رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی"مجله  

 دفتر نشریه جوابیه ای مبنی بر رد چاپ مقاله، دریافت نموده یا طی شش ماه، پاسخی از سوی دفتر مجله دریافت نکنید. 

در داخل یا خارج از کشور به چاپ رسیده است )بجز به شکل چکیده یا بعنوان بخشی   چنانچه مقاله قبال در مجله علمی دیگری(  ۷

 : از سخنرانی منتشر شده، مقاله مروری، یا پایان نامه(، لطفا مشخصات کامل مجله مربوطه را اعالم فرمایید

 

 نند، اعالم فرمایید:  در صورت تمایل، مشخصات سه نفر از داورانی را که ترجیح می دهید مقاله شما را بررسی ک( ۸

 ی آدرس پست الکترونیک ینام و نام خانوادگ ردیف 

1   

2   

3   

 

 

 

 



 رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی  

 در صورت تمایل، نام داورانی را که ترجیح می دهید از فهرست داوران مقاله شما حذف شوند، اعالم فرمایید: ( ۹

 ینام و نام خانوادگ ردیف 

1  

2  

3  

 نام نویسنده / نویسندگان مقاله را به ترتیبی که در مقاله درج شده است، اعالم فرمایید:  ( ۱۰

 ی آدرس پست الکترونیک ینام و نام خانوادگ ردیف 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 نفر است، مشخصات آنها را در جدول زیر درج نمایید:   ۶در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از ( ۱۱

 ینام و نام خانوادگ ردیف 

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 مشخصات نویسنده مسئول مکاتبات:  ( ۱۲

  نام و نام خانوادگی

  آدرس پستی

  تلفن 

 

 :نام و امضای نویسنده مسئول مکاتبات

 : تاریخ


