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  دانشجوي کارشناسی ارشد رشته  اینجانب
  شوم:دانشگاه اردکان متعهد می  دانشکده

  
نامه حاصل تحقیق و پژوهش اینجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمی مطالب مندرج در این پایان -1

ام، رعایت کامل امانت را نموده و مطابق نامه، کتاب، مقاله و غیره استفاده نمودهو پژوهشی دیگران اعم از پایان
  ام.مقررات، ارجاع و در فهرست منابع مآخذ اقدام به ذکر آنها نموده

تر یا باالتر) در سایر نامه قبالً براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی (هم سطح، پایینتمام یا بخشی از این پایان -2
  ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.دانشگاه

بوده و از هرگونه و استادان راهنما و مشاور نامه یا رساله حاصل کار اینجانب مقاالت مستخرج از این پایان -3
  .نمایممیجعل داده و یا تغییر اطالعات پرهیز 

شوم متعهد میو بوده متعلق به دانشگاه اردکان نامه حاصل از این پایاني حقوق مادي و معنوي کلیهنتایج  -4
مندي و یا نشر دستاوردهاي حاصل از این تحقیق اعم از چاپ کتاب، مقاله، ثبت اختراع و غیره (چه ههرگونه بهر

در زمان دانشجویی و یا بعد از فراغت از تحصیل) با کسب اجازه از تیم استادان راهنما و مشاور و حوزه 
  .پژوهشی دانشکده باشد

حصیلی صادر شده توسط دانشگاه اردکان از درجه اعتبار در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرك ت -5
  ساقط و اینجانب هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

  ) به چاپ خواهد رسید.Ardakan Universityنامه، ذیل نام دانشگاه اردکان (مقاالت مستخرج از پایان - 6
نامه، کلیه ضوابط و اصول اخالقی هاي آنها براي انجام پایاندر خصوص استفاده از موجودات زنده یا بافت -7

  مربوطه رعایت شده است.
  

  نام و نام خانوادگی دانشجو:  
  امضاء و تاریخ:  

  

  مالکیت نتایج و حق نشر
 تافزارها و تجهیزااي، نرمهاي رایانهکلیه حقوق معنوي این اثر و محصوالت آن (مقاالت مستخرج، برناه 

و بدون اجاز کتبی از دانشگاه قابل واگذاري به شخص ثالث ساخته شده به دانشگاه اردکان تعلق دارد 
  نیست.

 نامه با دکر منبع مجاز است.استفاده از اطالعات و نتایج این پایان 


