"بسمه تعالی"
سردبیر محترم فصلنامه علمی پژوهشی بیمارستان
باسالم و احترام
بدینوسیله گواهی می نماید مقاله با عنوان  .........................................................................................با توجه به اصول مندرج در راهنمای تدوین و ارسال
مقاله فصلنامه "بیمارستان" تهیه و تنظیم شده است و برای داوری و نشر در آن فصلنامه ارسال میگردد.
همچنین موارد ذیل مورد تایید نویسندگان می باشد:
-

مقاله را همزمان برای هیچ نشریه دیگری ارسال ننموده و حق چاپ آن را به این نشریه واگذار مینماید و تا هنگام پایان بررسی و داوری
مقاله و اعالم نظر نهایی فصلنامه ،مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.

-

این مقاله قبالً در هیچ نشریه ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.

-

بدیع بودن مقاله و صحت ارجاعات آن گواهی می شود.

-

درصورت انصراف و یا تأخیر در انجام و ارایه اصالحات پس از انجام مراحل داوری مقاله ،دفتر فصلنامه در عدم پذیرش سایر مقاالتی که نام
اینجانب در آن درج گردیده است ،مختار میباشد.

-

در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق
آزمودنی ها ،سازمان ها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است.

-

اسامی نویسندگان و اولویت نام آنها پس از ارائه مقاله تغییر نخواهد کرد.

-

در صورتی که مقاله ارسالی مستخرج از پایان نامه باشد ،تنها اسامی اساتید راهنما و مشاور قید شده باشد و در صورت اضافه نمودن نام سایر
افراد ،ترتیب نویسندگان باید به تأیید استاد راهنما رسیده باشد.

این مقاله در نتیجه فعالیت های تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می شوند ،تهیه و تحریر شده است ،همچنین کلیه نویسندگان از
متن مقاله و ارایه آن به این مجله آگاهی دارند و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته اند ،رعایت شده
است.
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