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 ( Medicine PoliceJournal of) «ظامیتنا طب» پژوهشی علمی مجله محترم سردبیر

 احترام و سلام با

 :عنوان با خود (manuscript) نوشتهدست که دارندمی اعلام مقاله، این نویسندگان

 ..............................................................................................................................................................................................................................:)فارسی( مقاله کامل عنوان

 :که شوند می متعهد نویسندگان فرم، این امضا با .(teb.police.ir/teb) اند نموده ارسال مجله آن در چاپ برای بررسی جهت را

  است نشده منتشر خارجی( یا )داخلی دیگری زبان یا انگلیسی ،فارسی مجله در تاکنون آن از قسمتی یا مقاله این. 

 مجله نهایی نظر اعلام و مقاله ریداو و بررسی پایان زمان تا و است شده ارسال انتظامی طب مجله به چاپ و بررسی جهت صرفاً مقاله این 

  شد. نخواهد ارسال دیگری خارجی یا داخلی مجله به مقاله ،انتظامی طب

 اصول و پزشکی علوم پژوهشی آثار انتشار در اخلاق راهنمای به مربوط کشوری قوانین کلیه آن، مقاله تهیه و حاضر مطالعه اجرای جریان در 

   است. شده رعایت مصنفین و مولفین نیز و نهادها و سازمانها ها،آزمودنی حقوق رعایت جمله از مطالعه موضوع با مرتبط ایحرفه اخلاق

 به که افرادی کلیه حقوق و است شده تحریر و تهیه شوند، می قید زیر در ترتیب به که نویسندگانی پژوهشی فعالیتهای نتیجه در مقاله این 

  است. شده رعایت اندداشته همکاری و مشارکت تحقیق این اجرای در نحوی

 اند. کرده تایید و ملاحظه را نهایی نسخه نویسندگان همه  

 منافع و حقوق تمامی نویسندگان وسیله این به چاپ برای مقاله پذیرش صورت در گیرد. یم صورت لؤمس نویسنده ایمیل با مکاتبات میتما 

 کنند. می منتقل انتظامی طب مجله به غیره و شده بازنگری الکترونیکی، منتشره های نسخه از اعم شکل هر در را مرتبط

 :نمایید( درج را ایشان تماس شماره و مشخص را مسئول نویسنده )لطفا مقاله متن در مندرج ترتیب به مقاله نویسندگان تمامی مشخصات
 

 امضاء تاریخ و   ایمیل    :نام و نام خانوادگی نویسنده اول

 

 تاریخ و امضاء  ایمیل    :نویسنده دوم نام و نام خانوادگی

 

 تاریخ و امضاء  ایمیل    :نویسنده سوم نام و نام خانوادگی

 

 تاریخ و امضاء  ایمیل    :نویسنده چهارم نام و نام خانوادگی

 

 تاریخ و امضاء  ایمیل    :نویسنده پنجم نام و نام خانوادگی

 

 تاریخ و امضاء  ایمیل    :نویسنده ششم نام و نام خانوادگی

 

 ریخ و امضاءتا            ایمیل   :بعدی گاننویسند نام و نام خانوادگی
 

 .وجود ندارددر اسامی نویسندگان لطفا دقت فرمایید بعد از ارسال مقاله امکان هیچ گونه تغییری                              


