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 به سردبير فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری

 .....................................................................................................اینجانب ........................................................نویسنده مسئول مقاله 

 كه مقاله ارائه شده:  نمایمو تعهد می گواهی 

 نوع مقاله:

 مستخرج از پروژه تحقيقاتی )عنوان پروژه، كارفرما، اهداف و....( -1

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

 امضا                                       نام و نام خانوادگی استاد راهنما     مستخرج از پایان نامه -2

 ترجمه مقاالت علمی -4 مقاالت مروری  -3

 سایر موارد )با توضيحات( -5

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

برداری نگردیده و همزمان نيز ارسال نشده )داخلی یا خارجی( ارائه یا چاپ نشده، كپی هایهمایشیا  مجالت در هيچ یك از -

است. اگر خالف این امر ثابت شود، در صورت آگاهی از این امر مجله ، اجازه دارد فرایند داوری و چاپ را متوقف كند و كليه 

 موارد حقوقی آن متوجه نویسندگان مقاله خواهد بود. 

مدیریت شهری ارسال شده و تا هنگام پایان بررسی، داوری مقاله و این مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه اقتصاد و  -

 اعالم نظر نهایی فصلنامه، به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.

ای مرتبط با موضوع تحقيق از جمله رعایت در جریان اجرای این تحقيق و تهيه مقاله، كليه قوانين كشوری و اصول اخالق حرفه -

 و نهادها و نيز مؤلفين و مصنفين رعایت شده است. اهها، سازمانحقوق آزمودنی

 ذیل )ذكر نام سایر نویسندگان( های تحقيقاتی اینجانب و همکاران این مقاله در نتيجه فعاليت -

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

 اند، رعایت گردیده است.تهيه و تحریر شده و حقوق كليه افرادی كه به نحوی در اجرای این تحقيق مشاركت و همکاری داشته

چاپ و ترتيب اسامی این مقاله قرار دارند، خواهشمند است اقدامات در جریان الذكر فوقبا توجه به اینکه همه نویسندگان  -

 انجام گيرد. این مقالهالزم جهت داوری و چاپ 

و فصلنامه مجاز است با اینجانب  پذیرمچنان چه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می -

 مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در این صورت هيچ گونه ادعایی نخواهيم داشت.
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