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 "سالمت روان کودک"سردبیر محترم نشریه علمی پژوهشی 

شوم ................ و کد .............. متعهد می.. نویسنده مسئول مقاله با عنوان ...............................این جانب .........  با سالم و احترام،

ویرایشممی، نرارشممی، مانند اشممالا م ن ر هر ، تمامی اصممالحام مورد ن ر کمیته علمی دفتر نشممریه  از پذیرش و قطعی رسمممینامه بعد از دریافت حتی 

روز بودن و اصممیب بودن منابم مورد اسممت،اده، فرمت ش ارش پیشممینه، فرمت ارایه نتایی  ماری، سمماختار بحن و ت یین، های مقاله مانند بهتمامی بخش فرمت،

همچنین در ...( را در زمان چاپ مقاله انجام دهم؛ در غیر این صمممورم هیو شونه ادعایی برای چاپ مقاله نخواهم داشمممت.  فرمت دقیق منابم و لینک  نها

شنامه س ضای دریافت پر شریه بنا به هر دلیلی تقا شدها، مجوزهای علمی و اجرایی، و دادهصورتی که دفتر ن شته با همالاری  زم را انجام  ،های خام را دا

 خواهم داد.

 مهم چند ت صره

ها و یا منابم و در اصالت و صحت دادهتغییراتی عمدی مشخص شود نوینسده مسئول  حتی بعد از چاپ مقالهچنانچه بعد از صدور نامه پذیرش و یا  :1

  شیرد،سال قرار می 2نشریه به مدم این فهرست سیاه  اسم نویسنده مسئول در شود،از چاپ مقاله جلوشیری می... به هر دلیلی انجام داده است:  پیشینه و

شتغال یا تحصیب وی ش ارش می سازمانی محب ا سنده به مؤسسه  شریام  و شود،تخلف نوی سیون ن سنده به کمی شده تا بدین خانه وزارمتخلف نوی ش ارش 

مورد بخشش تعهد کت ی  ارایهنویسنده مسئول با د باش انجام شدهسهواً ولی اشر تغییرام ایجاد شده  رسانده شود.وسیله به اطالع تمامی نشریام وزارتین 

 ه خواهد شد.به نویسنده برششت داد ،های واقعیها و یافتهقرار خواهد شرفت و مقاله جهت اصالحام مجدد و ش ارش دقیق داده

ای علمی یا اشمالالی در شموند که نالته، کادر علمی نشمریه یا حتی خوانندشان و متخصمصمان و کمیته داوران نشمریه، متوجه چاپ مقالهاشر بعد از .2

نده و یا مقاله  از هر ن ر یعنی محتوایی یا فرمت( وجود دارد که توسممممی نویسممممنده یا حتی داوران و یا کمیته علمی نشممممریه، از قلم افتاده اسممممت؛ نویسمممم

های علمی شود و هم برای پایراهنشریه مجداً بارشذاری میو اصالحیه مقاله، هم در سایت  برطرف کننداشالا م مورد ن ر را اند موظف نویسندشان مقاله

 شود.مجدداً ارسال می

 ن اشد:ولی اشر نویسنده با وجود امضای این تعهد، باز هم حاضر به اصالح مجدد مقاله چاپ شده خود 

 ؛ وشودداشته میاز سایت برنمایه نشده باشد به طور کامب های علمی مختلف در پایراهی که مقاله هنوزدر صورت الف.

های مالمب، اشالا م مقاله مورد ن ر به اطالع خوانندشان و باشد در سایت نشریه در بخش  رشیو یا پیوستنمایه شده  ISCمانند  های علمیاشر مقاله در پایراه ب.

 شیرد.و مقاله در فهرست مقا م غیرقابب است،اده و غیرقابب استناد قرار میشود رسانده میجامعه علمی 

شریه .3 شد و یا دفتر ن سی تغییر کرده با سی به انرلی شریه از زبان فار سی عالوه بر چالی ،چنانچه  اشردر زمان چاپ مقاله، فرمت ن ده جامم انرلی

صر  سندشان  چالیده مخت سنده یا نوی سی برشرداند و حق هیو شونه اعتراض برای نوی ست  مقاله را به زبان انرلی سئول موظف ا سنده م ست کند، نوی درخوا

 وجود ندارد.  ،مقاله

ص،حه عنوان تا  خر منابم به هیو وجه ن اید بیش از  .4 ص،حام مقاله از  سینرب یا ص،حه  14تعداد  صله خطوط  ، و 12، اندازه قلم 1 با فونت ب زر، فا

در غیر این صممورم مشمممول ه ینه اضممافی خواهد شممد که م له  ن بسممته به نوع روش شممناختی مقاله و سمماختار و  ،باشممد  رایی دوسممتونه(در قالب صمم،حه

با تعداد ص،حام بیش  ،دهضرورم موضوع مقاله توسی دفتر نشریه تعیین می شود  یعنی ممالن است دفتر نشریه حتی با پرداخت ه ینه اضافی توسی نویسن

 رایی مقاله توسی دفتر نشریه در زمان چاپ باید توسی نویسنده پرداخت شود و ل ومی ندارد ص،حه موافقت نالند(. این ه ینه اضافی بعد از ص،حه 14از 

 .که در زمان پذیرش، واری  شود

 

 تاریخ: نویسنده مسئول، امضاء 


