بسمه تعالی
فرم درخواست انتشار و تعهدنامه انتشار مقاله در فصلنامه «مطالعات نوین کاربردی در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری»

اينجانب

.......................................................

به

شماره

ملی

.............................................................

نويسندة مسئول مقاله با عنوان ..................................................................................................................................
ضمن اعالم درخواست انتشار مقاله فوق الذکر در فصلنامه "مطالعات نوين کاربردی در مديريت ،اقتصاد و حسابداری" گواهی مینمايم
که:

 .1اين مقاله قبالً در هيچ نشريهای اعم از داخلی يا خارجی چاپ نشده است و از زمان ارسال و تا پايان نتيجه داوری مقاله،
بصورت همزمان برای مکان ديگری ارسال نشده و همچنين پس از انتشار در نشريه حاضر ،عيناً و با همين مشخصات و ساختار
برای نشريه يا مکان ديگری ارسال نخواهد شد.
 .2اين مقاله در نتيجه فعاليتهای تحقيقاتی و پژوهشی اينجانب و همکاران ...................................................................
تهيه و تحرير شده است و نويسنده مسئول با مشخصات فوق متعهد میشود که از زمان ارسال مقاله ،ساير نويسندگان مقاله از
ترتيب قرارگيری نام ،مشخصات و وابستگی سازمانی در مقاله آگاهی و رضايت کامل دارند و همچنين حقوق کليه افرادی که
به نحوی در اجرای اين پژوهش ،مشارکت و همکاری داشتهاند رعايت شده است.
 .3همچنين نويسنده مسئول با مشخصات فوق متعهد میشود که پس از ارسال مقاله ،در صورت پذيرش و انتشار ،تقاضايی از سوی
وی و ساير همکاران نويسنده مقاله در مورد عودت مقاله به هر طريق به دليل دعاوی مابين نويسندگان نخواهد گرديد .طبق
مقررات فصلنامه که در قسمت راهنمای نويسندگان در سايت فصلنامه به اطالع عموم رسيده است ،فصلنامه هيچگونه مسئوليتی
در قبال آرا و نظرات نويسندگان و همچنين دعاوی مابين نويسندگان ندارد و مقاالت رسيده در راستای محورهای فصلنامه را
عودت نخواهد داد.
 .4در جريان اجرای اين پژوهش و تهيه مقاله ،کليه قوانين کشوری ،اصول اخالق حرفهای ،عدم سرقت علمی مرتبط با موضوع
پژوهش و همچنين حقوق آزمودنیها ،سازمانها و نهادها و نيز مولفين و مصنفين رعايت شده است.
 .5فصلنامه اين اختيار را دارد تا در صورت صالحديد اقدام به ويرايش علمی و ادبی مقاله بنمايد.
 .6مبلغ  ...........................ريال طی فيش به شماره  ،...........................مورخ  ...........................به حساب فصلنامه
جهت مشارکت در هزينههای انتشار مقاله واريز شده است و با توجه به اينکه طبق مقررات فصلنامه ،عودت هزينه واريزی
مقاالت پذيرفته شده به حساب نويسندگان ،امکانپذير نيست ،تقاضايی در اين خصوص از سوی اينجانب و ساير همکاران
نويسنده مقاله ،نخواهد گرديد.
نکته :اين فرم میبايست بصورت دستی توسط نويسنده مسئول مقاله تکميل و پس از امضاء ،تصوير آن از طريق ايميل به نشانی
ايميل فصلنامه ارسال گردد.
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