تح
فصلناهم قیقات جغرافیایی
علمی  -پژوهشی

بسمه تعالی
فرم حق طبع و نشر (تعهد نامه) فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جغرافیایی
بدینوسیله حق طبع و نشر) کپی رایت) برای مقاله زیر به فصلنامه تحقیقات جغرافیایی واگذار میگردد ،که از تاریخ این توافقنامه
قابل اجرا میباشد .واگذاری کپی رایت ،حق انحصاری برای تکثیر و توزیع مقاله و اجزای وابسته به آن را که شامل چاپ مجدد،
ترجمه ،کپی عکسی ،میکروفیلم ،به صورت الکترونیکی) آنالین ،آفالین (یا هر نوع کپی مشابه دیگری است را دربرمیگیرد.
مسئولیتهای نویسنده
بدینوسیله نویسندگان امضا کننده زیر اعالم می دارند که اثرشان ملزومات بیان شده در قسمت راهنمای نویسندگان فصلنامه تحقیقات
جغرافیایی را دارا میباشد .همچنین کلیه نویسندگان موارد زیر را موافقت بدون شرط نموده:
.1نویسندگان متعهد میشوند که مقاله ،بدیع و تازه است ) قبال در جای دیگری به چاپ نرسیده است(.
.2نویسندگان حق طبع و نشر را به فصلنامه تحقیقات جغرافیایی واگذار مینمایند.
.3نویسندگان مسئولیت انتشار این مقاله را قبول و امضا مینمایند .در مواردی که متن ،اشکال ،جداول ،اطالعات ،یا دیگر قسمتها
ترکیبی از آثار قبلی دیگران باشد ،نویسندگان ضمانت می نمایند که اجازه الزم را کسب نموده اند.
.4مسئولیت محتوای مقاالت ،منحصرا بر عهده نویسندگان مقاله است.
حقوق محفوظ نویسنده
هریک از نویسندگان موارد زیر را حفظ می کنند:
.1همه حقوق اختصاصی نسبت به مقاله از قبیل حق ثبت اختراع و نوآوری.
 .2حق استفاده مجدد/اصالح هر بخشی از کار ،در کارهای آتی خود نویسنده ،به شرط آنکه نام فصلنامه تحقیقات جغرافیایی در آن
ذکر شود.
 .3حق نمایش نسخه  PDFمقاله شان به روی وب سایت شخصیشان یا هر سرور عمومی دیگری ،به شرط آنکه نویسنده مقاله اش را به
قسمت مقاالت چاپ شده به روی وب سایت فصلنامه تحقیقات جغرافیایی پیوند دهد.

مفاد عمومی
این فرم میبایستی به امضاء نویسندگان ،کارفرمای کار یا عاملِ مجاز مالک کپی رایت برسد و چاپ مقالهه توسه فصهلنامه تحقیقهات
جغرافیایی منوط به دریافت فرم امضا شده قبل از ضرب العجل اعالم شده توس فصلنامه میباشد.
 .1امضاء کننده متعهد میشود که اجازه واگذاری را دارد.
 .2امضاء کننده متعهد میشود که اجازه الزم را از صاحبان حق طبع این مقاله کسب کرده است.
 .3امضاء کننده متعهد میشود که تبعات احتمالی نقض تعهد را پذیرفته و هرگونه خسارت مادی و معنوی متوجه فصلنامه تحقیقات
جغرافیایی را به طور تمام و کمال جبران نماید.
 .4همه نویسندگان مقاله ،و یا یکی از نویسندگان که نمایندگی سایر نویسندگان را دارد باید این فرم را امضاء کنند.
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شماره مقاله:
عنوان مقاله:
نویسندگان مقاله و تعیین درصد و سهم نویسندگان شامل( روش شناس/پژوهشگر اصلی /نگارنده بحث /تحلیهل گهر
آماری و )...

امضای مقام مجاز و یا نماینده نویسندگان /تاریخ:

محل امضا نویسنده/نویسندگان

درصد

سهم از مقاله

پس از تکمیل فرم  ،تصویر آنرا در قسمت ارسال مقاله " تصویر تهعدنامه" بارگذاری نمایید .
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