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 مهندسی گاز ایران نشریهسردبیر محترم 

 جناب آقای دکتر رضا مسیبی بهبهانی

 

 .................................................................................................................................................................................................................اینجانبان: 

 .................................................................................................................................................................................................نویسندگان مقاله: 

 

 گواهی می نمایی که:

 .خواهد رسیدنرسیده و یا نچاپ  فارسی و انگلیسی بهاین مقاله در نشریه  -1

تا اخذ نتیجه نهایی توسط جهت بررسی و چاپ به نشریه مهندسی گاز ایران ارسال شده است و این مقاله صرفاً  -2

مقاله به نشریات دیگر خودداری می نمایم. همچنین آمادگی خود را برای انجام اصالحات ارسال  آن نشریه، از

نمایم و در صورت اعتراض ار میمقاله تا مرحله انتشار اعالم نموده و حق نشر را به نشریه مهندسی گاز ایران واگذ

 هر فرد دیگری نسبت به مالکیت مقاله، آماده پاسخگویی هستم.

های تحقیقاتی اینجانب و همکاران تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی  این مقاله در نتیجه فعالیت -3

 اند رعایت شده است.که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته

ضوع تحقیق وای مرتبط با م در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه -4

 ها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است. مودنی ها، سازمانزاز جمله رعایت حقوق آ

 امضاء نقش نویسنده در نگارش مقاله)مسئولیت( نام و نام خانوادگی نویسنده ردیف
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