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 . طرفین توافق1
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 شناسی اقیانوسپژوهشی  -نشریه علمی
 

 

 نامـه . موضوع توافق2
 حقوق معنوی 2-1
آن هایی از  ال، توزیع و ... کل مقاله یا بخششامل ترجمه، بازنشر، انتق (1با مشخصات ذکر شده در بخش )حقوق معنوی مقاله  (گان)نویسنده 2-1-1

نامه شامل حق  ، این توافقنماید. بنابراین واگذار می شناسی اقیانوسبه نشریه را صورت الکترونیکی یا چاپی ه در سایر نشریات علمی در هر فرمت ب

و  ای بازآوری دادهـه نهو ساما کامپیوتریهای قابل خواندن  ای، بازتولید و نشر مقاله در فرمت های رایانه ها و برنامه انتشار و توزیع مقاله در سامانه

 باشد. یم متادیتـا

، ناشر آن، عنوان مقاله، نام نویسنده)گان(، شناسی اقیانوسباید همراه با ارجاع به نشریه  نامه ال، توزیع و... مدنظر این توافقترجمه، بازنشر، انتق 2-1-2

 ماره مجله و حق معنوی ناشر باشد.و ش دورهشماره 
 

 حقوق محفوظ 2-2
 محفوظ است. -نامه به آن اشاره شد به جز مواردی که در این توافق-نویسنده)گان( قوق ح

 

 تعهد نویسنده)گان( 2-3

 ارسال شده و قبالً کل  شناسی اقیانوس پژوهشی -نشریه علمینماید که مقاله ارسالی اصیل و دارای اعتبار است و فقط به  تعهد می مسئول نویسنده

 و در دست داوری نیست.نشده ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشریه ای از آن در هیچ یا بخش عمده

 این و تأیید موافقت کتبی برای امضا نامه آگاه ساخته و از طرف آنان  نماید که تمام نویسندگان را از مفاد این توافق نویسنده مسئول تعهد می

 نامه را دارد. توافق

  گذارد. شخص دیگری را زیر پا نمیق معنوی حقومقاله شامل توهین و افترا نیست و 

 اطالعات سری یا محرمانه مورد نشر قرار نگرفته است. ،حتوایی نیست که به منافع شخص ثالثی صدمه بزند و در متن مقالهمقاله شامل م 
 

  ه شده برای انتشار تپذیرف وضعیت مقاله:

   کد مقاله:

  عنوان مقاله

 

 نویسنده مسئول:آدرس 

 

 تاریخ و امضا مسئول:نویسنده 

  

     تلفن:

 ایمیل:    

 شناسی و علوم جوی، تهران، ایران پژوهشگاه ملّی اقیانوسناشر: 

 (021) 66944873 -6  تلفن:

 joc@inio.ac.ir  ایمیل: 

 و امضا تاریخ شناسی: نشریه اقیانوس سردبیر

  پروفسور احمد سواری

 


