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 سمه تعالیب
 

 های کاربردی روانشناختیعلمی پژوهش نشریه سردبیر محترم

 ،سالم علیکم

 
   :عنوانپیوست با ویسنده مسئول مقاله ن                                                احتراماً اینجانب

 «............................................................................................................................................................................................................... .»  

 

نماییم یمتایید قاله نویسندگان این م ارسال می نمایم. اینجانب و ژوهش های کاربردی روانشناختیپعلمی نشریه به را جهت بررسی 
 که :

 .شدباسی نمیحت بررتداخلی یا خارجی به چاپ نرسیده است و یا  نشریهاین مقاله به زبان انگلیسی یا فارسی در  .1

 د شد. ال نخواهدیگری ارس نشریهاعالم نظر نهایی، به و تا هنگام فرستاده شده  نشریهمقاله صرفاً به این  .2

 است.نویسندگان  تمامییید أتمام مطالب درج شده در مقاله مورد ت .3

، آماده شده و تمامی همکارانی که به ترتیب در زیر قید می شوند های پژوهشی اینجانب ومقاله در نتیجه فعالیت .4

وی در اجرای این تحقیق و حقوق کلیه افرادی که به نح آگاهی دارند نشریهمقاله به این  نویسندگان در مورد ارسال

 ه است.اند رعایت شدمشارکت و همکاری داشته

گرفته نلبی صورت و تق این تحقیق طبق کلیه قوانین و موضوعات اخالقی آماده شده و در جریان اجرای آن، هیچ تخلف .5

 است.

 .منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است مسئولیت گزارش تعارض احتمالی .6

  خیر    بلی   نامه /رساله دانشجویی است؟آیا این مقاله برگرفته از پایان .7

 :دکمیل شوباشد، الزم است جدول زیر تو یا رساله در صورتی که مقاله ارسالی مستخرج از پایان نامه 

 

 دد.کر گردر صورت اضافه نمودن اسامی دیگر به مقاله برگرفته از پایان نامه و یا رساله دلیل آن ذ .8

  نام و نام خانوادگی:

 توضیح:
 
 

 رد ذکر شده را بر عهده می گیرد. نویسنده مسئول مسئولیت کلیه موا .9

 

 

  یا رساله عنوان پایان نامه

  سال دفاع  نام دانشجو

  استاد راهنمای دوم  استاد راهنمای اول 

  استاد  مشاور  دوم  استاد  مشاور اول 
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 نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول:         

 

 :امضا و تاریخ

 
 آدرس:

 :                                                               تلفن مستقیم

 پست الکترونیکی:

 

 امضاء    تاریخ    نام و نام خانوادگی نویسنده اول

 

 امضاء   تاریخ    گی نویسنده دومنام و نام خانواد

 

 امضاء   تاریخ    نام و نام خانوادگی نویسنده سوم

 

 امضاء   تاریخ                         نام و نام خانوادگی نویسنده چهارم

 

 امضاء   تاریخ                                و نام خانوادگی نویسنده های بعدی نام 

 

 .دمعرفی نمایی نشریهداور را که در زمینه مقاله جنابعالی تخصص دارند را به  نفر 2خواهشمند است  

نام و نام خانوادگی داور  ردیف

 پیشنهادی

 پست الکترونیکی شماره تلفن رشته و محل كار

1     
2     

 


