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اینجانب  ................................................................دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  ..........................................گرایش  ...................................با
شماره دانشجوئی : ......................................
 .8متعهد می شوم پایان نامه اینجانب تحت عنوان
" ................................................................................ ....................................................................................................................................................................
"....................................................................................................................................................................................................................................................
کامال اصیل و بدون سرقت علمی/ادبی می باشدو هیچ گونه جعل و داده سازی و تحریف علمی در آن صورت نپذیرفته است ,تمام یا
قسمتی از آن توسط فرد دیگری در پایان نامه یا متون علمی دیگری ارائه نشده است و در کلیه موارد که از دستاوردهای علمی و
پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه  ،کتاب  ،مقاله و  ) ...استفاده نموده ام  ،مطابق رویه فهرست نویسی ) ،(APA/MLAنام منبع
مورد استفاده و مشخصات دقیق آن را در فهرست منابع درج نموده ام.
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متعهد می شوم از قوانین و ضوابط مربوط به عدم رعایت صداقت در ارائه پایان نامه که منجر به مردود شدن آن و ارجاع به شورای
تحصیالت تکمیلی موسسه ( کمیته بررسی تخلفات پژوهشی) می گردد ،اطالع کافی و وافر دارم و چنانچه در هر مقطع زمانی خالف
موارد فوق ثابت شود ،مسئولیت وعواقب سوء ناشی از آن را می پذیرم و موسسه آموزش عالی تابران مجاز است با اینجانب مطابق
مقررات رفتار نماید.
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متعهد می شوم چنانچه پس از دفاع از پایان نامه و فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ مقاله یا کتاب
و  ...از این پایان نامه را داشته باشم  ،کلیه حقوق مادی و معنوی موسسه آموزش عالی تابران را رعایت نمایم و همچنین بدون مجوز
کتبی استاد راهنما برای نوشتن مقاله و یا شرکت در همایشها اقدام ننمایم.

 .4متعهد می شوم داده های مربوط به پایان نامه خویش را در نرم افزار مورد استفاده بطور دقیق کدبندی نموده و از برچسب )(label
مناسب برای شناسایی آنها استفاده نمایم ،طوری که هر فرد دیگری امکان تجزیه و تحلیل آن را داشته باشد و نسخهای از فایل داده-
های مربوطه را در یک لوح فشرده بطور کامل به استاد راهنما تحویل دهم.
 .5متعهد می شوم اصل تمام دادههای جمعآوری شده (اعم از پرسشنامه ،رضایت نامه شرکت کنندگان و مصاحبههای پیاده شده و  )...را
حداقل بمدت پنج سال بطور مناسب نگهداری نموده (با رعایت کلیه اصول مربوط به محرمانه نگه داشتن دادههای جمعآوری شده) و
در صورت درخواست استاد راهنما یا مسئولین موسسه بالفاصله آنها را تحویل دهم.

نام ونام خانوادگی دانشجو:

امضاء

تاریخ:

اینجانب  .................................................................استاد راهنمای آقا/خانم  ...........................................موارد فوق را بصورت مفصل
به دانشجو توضیح داده ام و نسخه ای از این فرم را تحویل گرفته ام.
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