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تعاليسمهاب



 

اتايـرانصوتيـّمهندسيپژوهشـيانجمنةعلمـيمجل



 )لطفاً تمامی موارد تكمیل شود( 8بيانيةاصالت

 
 نویس( مقاله )شماره مقاله(:   )پیشنویس  الف.  شناسه دست

 عنوان مقاله: . ب

 كند(:   لطفاً از درج عناوین خودداري شود، نام و نام خانوادگی كفایت می) )گان( نویسنده . ج

 5نویسندگاري . د

 كند؟ ه توسط نویسنده)گان( را توصیف میآیا مقاله، كار انجام شد .8

 

هها را نهام    اسهت، لطفهاً آن   "بلهه ")اگر جواب كار، مقاله كمك كرده و یا در تهیه آن مشاركت داشته است؟   آیا شخص دیگري به .5

 ببرید(.

 

 االشاره( در تهیه مقاله اذعان و اشعار دارد؟ آیا مقاله به طور مناسب به كار تمام مشاركین )به غیر از نامبردگان فوق .3

 

از منهاب   شود، یا  )لطفاً اگر مقاله شامل كاري كه اصیل نیست میدر حد آگاهی شما، آیا كار توصیف شده در این مقاله اصیل است؟  .7

 برداري شده است، جزئیات را ارائه دهید(. دیگري اقتباس و نسخه

 

 نشر در محل دیگر . ه

طهور   است جزئیات را بهه  "بله")لطفاً، اگر جواب ایی، سمپوزیومی و غیره ارائه شده است؟  آیا این مقاله در هیچ كنفرانسی، كنگره .8

 خالصه ارائه دهید و یك نسخه از مفاد ارائه شده به همراه نامه روكش ارسال نمایید )بارگهااري كنیهد( و وگهونگی ارتقهاب قابهل مالحخه  نسهخه       

 صوتیات ایران نسبت به كار ارائه شده قبلی را توضیح دهید.( مهندسی ارسالی به نشریه انجمن 

 

 

 ایی یا هر شكل دیگري )به هر زبانی( واپ شده است؟ )در صورت پاسخ مثبت، توضیح دهید(. آیا این مقاله در نشریه .5

  

در حال حاضر، آیا این مقاله براي واپ یا نشر به هر شكلی تحت بررسی است؟ )در صورت پاسخ مثبت، جزئیات را شرح  .3

 دهید(.

1 Originality 
2 Authorship 

 

 

5فرم شماره 
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 مجوز . و

( موافقت خود را با واپ این مقاله در این حمایت نموده استرا آیا كارفرماي شما )یا هر فردي كه كار توصیفی در این مقاله 

 نشریه اعالم كرده است؟

 

 امضاب . ز

باشند و مقالهه شهامل    هاي فوق صحیح می كنیم كه تمام بیانیه نامبرده در فوق این مقاله، تأیید می)گان( نویسندهمن/ ما  .8

 شود. افترایی نبوده و این مقاله به انجمن مهندسی صوتیات ایران با نخر داشتن واپ آن تسلیم می هیچ

 

داریم كه انجمن مهندسی صوتیات ایران كامالً در برابر جبهران و تهاوان ادعاهها و مطالبهات ذیهل محه         من/ ما اشعار می .5

 باشد: می

 ،افتراآمیز بودن مقاله (8

 ،طرف سوّمی هر "رایت  كپی"تجاوز به حقوق  (5

  .هر غفلت یا بیان اشتباه در پاسخ به این بیانیه اصالت (3

 

هها، پاسهخگویی بهه     مطالب مندرج در مقاله ارسالی و همچنین كلیه مسئولیت مسئولیت صحت علمی، اخالقی و حقوقی .3

 باشد. می)گان( نویسندهمن/ ما به عهده  نخرات و ادعاهاي خوانندگان در مورد مقاله

 

 )گان(نویسهنده مهن/ مها   گونه حقی یا ادعایی از جنبه حقوقی بهراي   در مجله انجمن مهندسی صوتیات هیچانتشار مقاله  .7

 كند. ایجاد نمی

 

مجله علمی پژوهشی انجمن مهندسهی صهوتیات ایهران را بهه طهور كامهل       ضوابط پایرش مقاالت )گان( نویسندهمن/ ما  .8

 مطالعه نموده و بدان اعتقاد داریم.

 

 

 تاریخ  )گان(نویسنده امضاب

 
 


