
 

 

 اهی دااگشنه فردوسی مشهد انهم رساهل/ پایان انهم اصالت

-------و کد  -----------------------------------نامه با عنوان  پایان     رساله  تدویننظر به اتمام 

 شوم: موارد ذیل را متعهد می -

  و از صحت و اصالت برخوردار است. بوده اینجانب آن حاصل پژوهش انجام شده يو دستاوردها نامه پایانرساله/ این 

  به مرجع مورد استفاده استناد شده است. ها پژوهشسایر در استفاده از نتایج 

 شده و ...  تجهيزات ساخته  افزار، ، کتاب، نرمیمقاله، اختراع، دانش فنشامل مستندات، این اثر  مترتب از کليه حقوق

کسب تواند نسبت به ثبت و نشر آن در هر قالبی، بدون نياز به  دانشگاه می؛ باشد متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد می

 ، اقدام نماید.  الزحمه پرداخت حقو یا از استادان راهنما و دانشجو اجازه 

 ترجمه برداري، نسخه تكثير، و چاپ یا دیگران به اطالعات ، واگذارياثر هاي ایناري و انتشار دستاوردبرد هر نوع بهره 

 ممنوع است. مجوز معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه دونب اثراین  از اقتباس و

  انتشار برداري و  بهرهدر  اند تأثيرگذار بوده اثردر به دست آمدن نتایج معنوي تمام افرادي که مادي و حقوق

 شود. یمرعایت  آن يدستاوردها

 و هيچ یک از مصادیق رعایت شده  "منشور و موازین اخالق پژوهش"مفاد ، نامه رساله/ پایانکليه مراحل انجام این  در

پيشگيري و مقابله با تقلب در "و قانون  "بررسی تخلفات پژوهشینحوه "دستورالعمل تخلفات پژوهشی مندرج در 

 رخ نداده است. "زمينه آثار علمی

به عنوان سند دانشگاه مرکزي کتابخانه رسانی و  مرکز اطالعدر نامه  رساله/ پایانبا آگاهی از اینكه گزارش نهایی  اینجانب

گزارش نسخه نهایی بوده این شوم که  گيرد، متعهد می مطابق ضوابط در دسترس مراجعان قرار میو گردد  میرسمی بایگانی 

 نخواهد داشت.گونه تغييري وجود  و پس از ارسال امكان هيچ

 

 

 

 ها و قوانين مصوب فوق الذکر با استفاده از ابزارهاي موجود نظير نامه نامه انجام شده توسط دانشجو مطابق آیين رساله/ پایان

  همانندجویی و سایر جستجوهاي عمومی اینترنتی بررسی شد و مورد تایيد اینجانبان می باشد.
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