
 به نام خدا   
 

   " ه اقتصاد توسعه دانش بنيانفصلنام"سردبير محترم  
 
  و احترام سالم با

 ....... عنوان  بااز مقاله  pdf) و (word به پيوست فايل الكترونيكي
  هستند: متعهدموارد زير نويسنده(گان)  درخصوص  شود همچنينارسال مي چاپ در آن نشريه  بررسي و براي ،تهيه و تنظيم شده است " ه اقتصاد توسعه دانش بنيانفصلنام " ارسال مقاله نشريه با توجه به اصول مندرج در راهنماي تدوين و  

  است.چاپ نشده پذيرش يا  خارجي   اي اعم از داخلي ياپيش از اين در هيچ نشريه  آنمحتواي اين مقاله يا  -١
  است.نشده ارسال   در داخل و خارح  ديگري نشريه براي    آنمحتواي  اين مقاله يا بخشي از  -٢
  شد.مجله ديگري ارسال نخواهد  شده است و تا هنگام پايان بررسي و داوري مقاله و اعالم نظر نهايي نشريه، مقاله به ارسال " ه اقتصاد توسعه دانش بنيانفصلنام "بررسي و چاپ به  براي فقطاين مقاله  -٣
  است.رعايت شده نيز اند همكاري داشته و حقوق همه افرادي كه به نحوي در اجراي اين تحقيق مشاركت و شدهتهيه و تحرير   زيراين مقاله در نتيجه فعاليت هاي پژوهشي اينجانب و همكاران به شرح جدول   -٤
  است.رعايت شده ان  نيز مولفنهادها و   ها، سازمان ها وبط با موضوع تحقيق از جمله رعايت حقوق آزمودنياي مرتپژوهشي و حرفه در جريان اجراي اين تحقيق و تهيه مقاله كليه اصول اخالق -٥
 شده است.   اينجانب متعهد مي شوم كه تمام اصول و معيارهاي اخالق علمي اعالم شده در فصلنامه و شيوه نامه آن در تدوين مقاله و محتويات آن رعايت  -٦
 مقاله در عنوان، اسامي نويسندگان، مسئول مكاتبات و ساير مشخصات و منابع و متن مقاله صورت نمي گيرد. هيچ گونه تغييري، مگر آنچه داوران نشريه پيشنهاد كرده باشند، در طول بررسي  اينجانب متعهد مي شوم كه -٧
 . شودمي پرداخت و   است قابل قبول هزينه داوري حسب اعالم دفتر مجله  دهد،در صورتيكه نويسنده مسئول پس از شروع مراحل داوري از چاپ مقاله انصراف  -٨
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