
 

 

 

 )مربوط به انتشار پايان نامه( اظهارنامه

 

 

مؤسسي. مميو     رشناسي  ارشير رشي.. ..............................    کااينجانب .................................... دانشجوي دوره 

............................................. ......................................................... يييان ناميي. پاس مشيي ر نويسيينره عييا   ديي دو

 تحت راهنماي  ................................................. م.ع ر م  شوم:

 

 تحقيقات در اين پايان نام. توسط اينجانب انجام شره است و ا  صحت و اصا ت ب خوردار است. 

 ع مورد اس.فاده اس.ناد ک ده ام.در اس.فاده ا  ن.ايج پژوهش اي محققان ديگ  ب. م ج

مطا ب منررج در پايان نام. تاکنون توسط خود يا د د ديگ ي ب اي دريادت هيچ نوع مررك يا ام.يا ي در هييچ  

 جا ارائ. نگ ديره است. 

مؤسسي.  »د دوس مش ر است. مقاالت مسي.ر ج بيا نيام    مؤسس. ممو   عا   کلي. حقوق معنوي اين اث  م.علق ب. 

 ب. چاپ خواهر رسير. « د دوس مش ر ممو   عا  

حقوق معنوي تمام اد ادي ک. در ب. دست ممرن ن.ايج اصل  پايان نام. تاثي گذار بوده انر را در مقاالت مس.ر ج 

من ا نام اس.اد)ان( راهنما ب. عنوان نويسنره مسئول و نيز نام اس.اد)ان( مشياور  پايان نام. رعايت کنم و در تمام  ا  

 و نشان  ا ك. ونيك  دانشگاه  منان را قير نمايم.

در کلي. م احل انجام اين پايان نام.، در مواردي ک. ب. حو ه اطالعات شرص  ادي اد دس. سي  داشي.. ييا ا  من يا      

 س.فاده ک ده ام، اصل را داري، ضوابط و اصول اخالق پژوهش  را رعايت نموده ام. ا
 

 

 تاريخ                     امضاي دانشجو 

 

 مالكيت نتايج و حق نشر

  کلي. حقوق معنوي اين اث  و محصوالت من )مقاالت مس.ر ج، ک.اب، ب نام. هاي رايان. اي، ن م ادزارها

د دوس مش ر م  باشر. اين مطلب باير ب. نحو مؤسس. ممو   عا   علق ب. و تج يزات ساخ.. شره( م.

 مق.ض  در تو يرات علم  م بوط ذک  شود. 

 .اس.فاده ا  اطالعات و ن.ايج موجود در پايان نام. برون ذک  م جع مجا  نيست 

 
 


