
 

 سردبیر محترم نشریه پرستاری مراقبت ویژه

 سالم علیکم،

 رساند که اینجانب .................................................... به عنوان نویسنده مسئول مقاله با عنوان:با احترام به استحضار می

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................ 

د الذکر از لحاظ اطالعات و روش کار کامالً جدیمقاله فوقشویم ذیل نامه آمده است متعهد می به نمایندگی از سایر نویسندگانی که اسامی آنها در

قاله م بوده و هیچگونه کپی برداری از مقاالت دیگر انجام نشده است و در مواردی که از مقاالت دیگر استفاده شده جمالت از زبان نویسندگان این

ور کلی این مقاله قبالً در هیچ نشریه دیگری به طشوند ارجاع داده شده است. همچنین نویسندگان، متعهد میبازنویسی شده و به منبع مناسب نیز 

 و یا جزئی منتشر نشده است و مادامی که این مقاله در این نشریه در حال داوری است، آنرا برای داوری در هیچ نشریه دیگری ارسال نکنند.

داوری همسان مورد پذیرش قرار گرفت هزینه پذیرش آن را به مقداری که در سایت ذکر یند آفراز طی  اگر مقاله پس دنشومتعهد میهمچنین 

بودند ن شده است به حساب مجله واریز نمایند. بدیهی است اگر پس از اخذ پذیرش نویسندگان مایل به چاپ مقاله در مجله پرستاری مراقبت ویژه

اقدام به ارسال به مجله دیگری نمایند، سپس  Withdrawه پذیرش است را پرداخت کرده و مقاله را معادل هزین کههزینه جریمه  بایستی

کامالً از این موضوع مطلع هستند که اگر پیش از آنکه این مقاله در این نشریه به یک تصمیم نهایی نرسیده باشد، در یک  نمایند. نویسندگان

  Retractبه سردبیر نشریه دیگر ایمیل زده و مقاله را از آن نشریه  COPEتواند طبق قوانین نشریه دیگری چاپ شود، سردبیر این نشریه می

 هستند. Accept, Reject, Withdraw شامل نماید. تصمیمات نهایی 

 اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت:

 امضاء       نام و نام خانوادگی نویسنده

 امضاء       نام و نام خانوادگی نویسنده

 امضاء       نام و نام خانوادگی نویسنده

 امضاء       نام و نام خانوادگی نویسنده

 امضاء       نام و نام خانوادگی نویسنده

 امضاء       نام و نام خانوادگی نویسنده

 امضاء       نام و نام خانوادگی نویسنده

 امضاء       نام و نام خانوادگی نویسنده

 امضاء       ادگی نویسندهنام و نام خانو

 مجله پرستاری مراقبت ویژه


