تعهدنامه پاياننامه مربوط به دانشجو

فرم()21

به شماره شناسنامه:

اينجانب:
متولد:

صادره از:

فرزند:

دكتري تخصصي ☐
كارشناسي ارشد ☐
دانشجوي مقطع تحصيلي:
به شماره دانشحويي:
در رشته تحصيلي :
تعهد مي نمايم كه نتايج حاصل از پايان نامه خود با عنوان:
و مشاوره:

با راهنمايي:

را اعم از كتاب ،مقاله ،رساله و گزارش با نام دانشگاه آزاد اسالمي واحد بافق منتشر نمايم .اين تعهدنامهه بهه
معناي آگاهي از شرايط تعهد بوده و واحد بافق ميتواند درصورت عدم رعايت مفاد آن ،به صورت يك طرفهه
كليه حقوق مادي و معنوي اين پايان نامه را از اينجانب سلب و كليه خسارتهاي وارده را دريافت نمايد.
امضاء:
تاريخ:
نام و نام خانوادگي:
آدرس و شماره تلفن:

فرم()21

تعهدنامه پاياننامه مربوط به استاد راهنما

به شماره شناسنامه:
اينجانب:
فرزند:
متولد:
كه به عنوان استاد راهنما پايان نامه  /رساله تحصيلي خانم/آقاي:
مقطع تحصيلي :كارشناسي ارشد ☐
در رشته تحصيلي:

صادره از:

دكتري تخصصي ☐
با عنوان:

همكاري نمودهام ،متعهد ميگردم كليه نتايج حاصل از پاياننامه مذكور را كه بهصورت كتاب ،مقاله ،گزارش
و  ...در خواهد آمد به نام دانشگاه آزاد اسالمي واحد بافق منتشر نمايم .اين تعهدنامهه بهه معنهاي آگهاهي از
شرايط تعهد بوده و واحد بافق ميتواند در صورت عدم رعايت مفاد آن ،به صهورت يهك طرفهه كليهه حقهوق
مادي و معنوي اين اثر علمي را از اينجانب سلب و كليه خسارتهاي وارده را دريافت نمايد.
امضاء:
تاريخ:
نام و نام خانوادگي:
آدرس و شماره تلفن:

فرم()21

تعهدنامه پاياننامه مربوط به استاد مشاور

به شماره شناسنامه:
اينجانب:
فرزند:
متولد:
كه به عنوان استاد مشاور پايان نامه  /رساله تحصيلي خانم/آقاي:
مقطع تحصيلي:
در رشته تحصيلي:

كارشناسي ارشد ☐

صادره از:

دكتري تخصصي ☐
با عنوان:

همكاري نمودهام ،متعهد ميگردم كليه نتايج حاصل از پاياننامه مذكور را كه بهصورت كتاب ،مقاله ،گزارش
و  ...در خواهد آمد به نام دانشگاه آزاد اسالمي واحد بافق منتشر نمايم .اين تعهدنامهه بهه معنهاي آگهاهي از
شرايط تعهد بوده و واحد بافق ميتواند در صورت عدم رعايت مفاد آن ،به صهورت يهك طرفهه كليهه حقهوق
مادي و معنوي اين اثر علمي را از اينجانب سلب و كليه خسارتهاي وارده را دريافت نمايد.
امضاء:
تاريخ:
نام و نام خانوادگي:
آدرس و شماره تلفن:

فرم()21

تعهدنامه دستاورد پايان نامه

اينجانب ................................................. :به شماره شناسنامه..................................... :
 ...........................................متولد ................................................ :فرزند................................................ :

صادره

از:

دكتري تخصصي ☐
كارشناسي ارشد ☐
دانشجوي مقطع تحصيلي:
در رشته تحصيلي  ................................................ :به شماره دانشجويي................................................ :
كه از پاياننامه/رساله با عنوان:
با راهنمايي ......................................................................... :و مشاوره......................................................................... :
دفاع مي نمايم ،تعهد مي نمايم با آگاهي كامل از نكات زير ،هر گونه دستاورد مستخرج از پاياننامه اعم از
كتاب ،مقاله ،نوآوري ،اختراع و  ،...با نام دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز منتشر شود.
 -1شيوه نامه تعيين ارزش فعاليت هاي پژوهشي مستخرج از پايان نامه (موجود در نشاني )yon.ir/GfNe3
دقيقاً مطالعه شده است.
 -2اختراع و يا نوآوري مستخرج از پاياننامه با مالكيت دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز ثبت شود.
 -3مقاالت مستخرج ،در مجالت و همايشهاي معتبر ارائه و چاپ شود.
 -4همايشهاي مجازي و همايشهايي كه توسط شركتها و موسسات برگزار ميشوند ،فاقد اعتبارند.
 -5آدرسدهي مقاالت به صورت زير انجام خواهد شد (مطابق توضيحات ارائه شده در نشاني :)yon.ir/tPQHc
 مقاالت فارسي:گروه ( ،.........دانشكده  ...............در صورت نياز) ،واحد بافق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بافق ،ايران
 مقاالت انگليسي:Department of …….., (College of …….), Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz,
Iran

 -6ترتيب نويسندگان مقاله به ترتيب دانشجو نفر اول ،استاد راهنما نفر دوم و به عنوان مسؤول
مکاتبات و استاد مشاور نفر سوم رعايت خواهد شد.
اين تعهدنامه به معناي آگاهي از شرايط تعهد بوده و درصورت عدم رعايت مفاد آن ،عالوه بر اينكه دستاورد
مشمول نمره و جايزه نخواهد شد ،واحد شيراز ميتواند به صورت يك طرفه كليه حقوق مادي و معنوي اين
پاياننامه را از اينجانب سلب و كليه خسارتهاي وارده را دريافت نمايد.

نام و نام خانوادگي................................................ :تاريخ................................................:امضاء:
آدرس و شماره تلفن:

