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 پوهنتون دعوت      

 معاونیت علمی  

 تحقیقات علمی و نشرات   آمریت

 مدیریت فصلنامه دعوت 

 و تعهد نویسنده برای فصلنامه علمی جهت دوران دریافت مقاله فورم

باشد می   ان مقاله و مشخصات نویسنده/نویسندگاناین فورم در دو صفحه تنظیم شده است که صفحه اول شامل عنو

نویسنده/ یکی از نویسندگان به نمایندگی  ختم آن    در  نویسندگان است که  /نامه نویسندهو صفحه دوم شامل تعهد

 نماید. تسلیم می  مربوطه  لین بخشوو مقاله خویش را جهت دوران به مسو ء نموده امضا

 نویسندگان /و مشخصات نویسندهمقاله عنوان 

 

 

 

 1401/      /        تاریخ دریافت:

                                        :مقاله عنوان

 :نویسنده نام و تخلص

                   رشته تحصیلی: 

 ایمیل                                                 شماره تماس:

 :، در صورتی که باشدهای همکاراسامی نویسنده

1  -        

2 –        

3 –        
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 نویسنده  تعهدنامه

 

  ...................................................... عنوا تحت مقاله یکی از نویسندگان/ نویسنده.... ..........................................: اینجانب

 :که  کنم می ضمانت و نمایممی امضا  را  نامه موافقت/مقاله این نویسندگان تمامی طرف از

  هیچ  در   حاضر   حال   در  و   است  نشده  چاپ   دیگری   مجله  هیچ   در   ی زبان  هیچ   به   قبال  بوده،  اصلی  مقاله  این     -   الف

 .نمایدنمی نقض را  دیگری قانون هیچ  یا  و کپیرایت  قانون آن چاپ .باشدنمی  بررسی تحت اینشریه 

 .است  آمده عمل به  شده عنوان مطالب صحت از اطمینان  جهت  در الزم  مراقبت - ب

 و دارای محتوای جدید است.: این مقاله پژوهش علمی جدید ت

 د. شومی   داده  انتقال  دعوت  پژوهشی  علمی  فصلنامه  به  مقاله  معنوی   و  مادی  حقوق  کلیه  ،توافقنامه  این  براساس  -ث

 خود را دریافت میکنم. بعد از تاییدی و نشر مقاله، مطابق نورم و طرزالعملهای پوهنتون دعوت حق الزحمه   -ج

از چاپ،    -ح بعد  تعهد  ثابت شدن خالف  و عالوه  نویسنده  در صورت  این که هزینه  متخلف شناخته شده  بر 

 بود. م گو خواه جواب  یایم در برابر قوانین و حقوق مالکیت فکرمنمی دریافتی را مسترد 

مقاله را به عهده گرفته و پوهنتون دعوت صرف  همچنان در آینده هر گونه مسؤولیت اجتماعی و فرهنگی این    -خ

 ناشر است.

 

 

 

  تاریخ:                                               ی نویسنده     امضا 

 

 

 

 پروتوکول درج گردید.( کتاب ثبت   8در جلسۀ شورای علمی پوهنتون دعوت تائید گردید و به شماره )  1400/  3/ 4فورم  و تعهدنامه فوق مؤرخ  

 


