سردبیر محترم نشریه رویش روانشناسی

با سالم

احتراما اینجانب  ..........................................................به کد ملی  ...........................................به عنوان نویسنده مسئول مقاله با
عنوان.................................................................................... ............................................................................................................................. :
................................................ ............................................................................................................................. ...............................................
 ..................................................................و کد مقاله  ..........................................به نمایندگی از سایر نویسندگانی که اسامی و کد
ملی آنها در انتهای نامه نوشته شده متعهد می شویم که مقاله حاضر از لحاظ اطالعات و روش کار کامال جدید بوده و هیچ
گونه کپی برداری از مقاالت دیگر انجام نشده است و در صورتی که از مقاالت دیگر استفاده شده ،جمالت از زبان نویسندگان
این مقاله بازنویسی شده و به منبع مناسب نیز ارجاع داده شده است .همچنین نویسندگان متعهد می گردند که این مقاله
قبال در هیچ نشریه دیگری به طور کلی و جزئی منتشر نشده است و مادامی که این مقاله در این نشریه در حال داوری
است ،آن را برای داوری در هیچ نشریه دیگری ارسال نکنند .همچنین ،متعهد می گردند که اگر مقاله پس از طی پروسه
داوری مورد پذیرش قرار گرفت ،هزینه پذیرش آن را به مقداری که در سایت نوشته شده ،به حساب مجله رویش روانشناسی
واریز نمایند .بدیهی است اگر پس از دریافت پذیرش نویسندگان مجله مایل به چاپ مقاله در نشریه رویش روانشناسی
نبودند ،بایستی هزینه جریمه که معادل هزینه پذیرش است را پرداخت کرده و درخواست انصراف را ارسال نمایند و سپس
اقدام به ارسال به مجله دیگری نمایند .نویسندگان مطلع هستند که اگر پیش از آن که این مقاله در این نشریه به یک
تصمیم نهایی نرسیده باشد ،در یک نشریه دیگری چاپ شود ،سردبیر نشریه رویش می تواند طبق قوانین به سردبیر نشریه
دیگر ایمیل زند .همچنین نویسندگان به طور کامل به قوانین دریافت ،پذیرش و انتشار مقاله در این مجله آگاه بوده و
شرایط مجله را مبنی بر مشخص نبودن زمان دقیق انتشار مقاالت پذیرفته شده ،می پذیرند.
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