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نشر، انتقال، توزیع و ... کل مقاله یا  شامل ترجمه، باز (1با مشخصات ذکر شده در بخش )نویسنده و کلیه نویسندگان حقوق معنوی مقاله  1-1-2

واگذار می نماید.  ینظم و نثر فارس یسبک شناس هینشر به نرا آن در سایر نشریات علمی در هر فرمت بصورت الکترونیکی یا چاپی  بخش هایی از

شینی قابل خواندن ماتولید و نشر مقاله در فرمت های  حق انتشار و توزیع مقاله در سامانه ها و برنامه های رایانه ای، بازشامل این توافق نامه  ،بنابراین

   آوری داده می باشد.  و سامانه های باز

، ناشر یمتون نظم و نثر فارس لیو تحل یسبک شناس هینشر باید همراه با ارجاع به ن مدنظر این توافق نامه نشر، انتقال، توزیع و ... ترجمه، باز 2-1-2

 و حق معنوی ناشر باشد. نشریه و شماره  دوره)گان(، شماره  آن، عنوان مقاله، نام نویسنده
 

 حقوق محفوظ 2-2

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

 )گان( تعهد نویسنده 3-2

ارسال شده  یو نثر فارس متون نظم لیو تحل یسبک شناس هینشر فقط به اصیل و دارای اعتبار است وارسالی مقاله )گان( تعهد می نمایند که  نویسنده

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

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

 دارد. 

 حقوق معنوی شخص دیگری را زیر پا نمی گذارد.توهین و افترا نیست و  مشتمل برمقاله مفاد 

 مقاله شامل محتوایی نیست که به منافع شخص ثالثی صدمه بزند و در متن مقاله اطالعات سری یا محرمانه مورد نشر قرار نگرفته است.
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