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 گواهی حق مالکیت معنوی مقاله
 

 دارند. در صورتی که مقالهمی اعالم با مفاد آن تمام نویسندگان این مقاله موارد زیر را به دقت خوانده و با امضاء کردن این فرم، موافقت خود را

تحقیقات در  یو پژوهش یارسال به همراه این گواهی، به صورت الکترونیک و یا نسخه چاپی طی یک سال آینده از تاریخ امضا در مجله علم

 .نامه بدون توافق ملغی خواهد شدبه چاپ نرسد، این موافقت اورولوژی

 دار بوده استمقاله و ارائه آن را به دفتر مجله، عهده یآورنویسنده مسئول )نویسنده رابط(، مسئولیت جمع. 

 اطالعات به  و بررسی لیوتحلهیها و نتایج، پردازش و تجزآوری دادههای این مقاله، جمعکه در طراحی آزمون شوندینویسندگان مقاله متعهد م

نویسندگان با مطالعه نسخه  اند. همچنینآن پرداخته یبندمعآوری و جاند و همچنین بعد از بازنگری مقاله به جمعصورت فعال مشارکت داشته

 .موافقت دارند تحقیقات در اورولوژی یو پژوهش یمجله علمنهایی، نسبت به چاپ مقاله در 

 در ایران و جهان  شده با مالحظات اخالقی و قوانین حاکمهای انسانی/حیوانی انجامشوند که پژوهشنویسندگان مقاله از لحاظ اخالقی متعهد می

 .اندنکرده ها، استفادهمطابقت داشته و از هیچ منبع که تحت قانون مالکیت معنوی و حقوقی افراد بوده است بدون کسب اجازه کتبی از آن

  برای  ،شوندیم منتشر ه همه مقاالتی را که در این مجلهحق مالکیت معنوی و علمی مربوط ب، تحقیقات در اورولوژی یو پژوهش یمجله علم

 .داردیخویش محفوظ م

  به صورت رایگان، دریافت، داوری، چاپ یا ردبا روال عادی،  شوندیفرستاده م تحقیقات در اورولوژی یو پژوهش یمجله علمتمامی مقاالتی که به 

روی  بر و به صورت رایگان و آزاد در اختیار عموم شوندیچاپ م تحقیقات در اورولوژی یو پژوهش یمجله علمشوند. تمامی مقاالتی که در می

 و نویسندگان حق فروش این مقاله را به غیر ندارند. د گرفتنمجله قرار خواه تیساوب

 ایندنم ها و مقاالت بعدی استفادهها و کنفرانستوانند در ارائه سخنرانینویسندگان مقاله از جزئیات مطالب منتشرشده با ذکر منبع چاپ می. 

 ه سردبیر ای برا در متن مقاله یا طی نامه از انتشار مقاله نداشته مگر آنکه آن منافع نفع مالی و تعارض گونهچیشوند هنویسندگان مقاله متعهد می

 .مشخص کرده باشند

  مقاله و یا طی نامه به سردبیر مشخص شده است سپاسگزاریمنابع مالی و حامیان مالی در بخش. 

 به رو به زبان دیگ دیگر ارسال و یا در مجله داخلی و خارجی دیگر یجاگردند که این مقاله و یا مقاله مشابه با آن بهنویسندگان مقاله متعهد می 

  .شوندمتقبل میبدون داشتن حق اعتراض نامه کمسیون نشریات کشور، چاپ نرسیده است. در غیر این صورت عواقب ناشی از این عمل مطابق آیین

  اندپذیرفتهبا امضای این توافقنامه دقت مطالعه نموده و کلیه بندهای فوق را نویسندگان مقاله موارد فوق را بهتمام. 

 

 .....................................................................................................................................................................................:مقالهفارسی  عنوان

 

 امضا                            تاریخ ام کامل نویسندگان به ترتیبن

   : نویسنده مسئول

   : نویسنده اول

   : نویسنده دوم

   : نویسنده سوم

   : نویسنده چهارم

   : نویسنده پنجم

   نویسنده ششم:

   نویسنده هفتم: 

 


