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رشته ................................ متعهد  PhDدانشجوي كارشناسي ارشد/ ........................اينجانب ...........................

   :شوممي

از نامه خويش اصول اخالق در پژوهش را بطور كامل رعايت نموده و  ها و نگارش پايانآوري دادهدر جمع .1

سرقت  ها،) دادهFalsificationدستكاري ( يا )Fabricationموارد غيراخالقي همچون جعل (انجام 

 .) جدا خودداري نمايمDuplicate production2و انتشار همپوشان نتايج ( Plagiarism1)(ادبي /علمي

اصل يا  استفاده نموده و فايل(كليه منابع به انگليسي نوشته شود)  نوشتن منابعبراي  Endnoteافزار از نرم .2

لينك داده و آنها را در  Endnoteخويش در  منابعرا بطور مناسب به فايل  منبعمربوط به هر  حداقل خالصه

 اختيار استاد راهنما/ راهنماي اول خويش قرار دهم.

 كدبندي نموده و از برچسب بطور دقيق در نرم افزار مورد استفاده ش را نامه خوي هاي مربوط به پايانداده .3

(label) طوري كه هر فرد ديگري امكان تجزيه و تحليل آن را  ،استفاده نمايم مناسب براي شناسايي آنها

بطور كامل به استاد راهنما/ راهنماي اول  CDدر يك هاي مربوطه را اي از فايل دادهداشته باشد و نسخه

 تحويل دهم. 

هاي پياده شده و ...) را آوري شده (اعم از پرسشنامه، رضايت نامه آگاهانه و مصاحبههاي جمعاصل تمام داده .4

- (با رعايت كليه اصول مربوط به محرمانه نگه داشتن دادهنگهداري نموده مناسب  بطورحداقل بمدت پنج سال 

 استاد راهنما يا مسئولين دانشگاه بالفاصله آنها را تحويل دهم.و در صورت درخواست  )آوري شدههاي جمع

براي نوشتن  اول خود يخود بدون مجوز كتبي استاد راهنما/ استاد راهنما نامههاي پايانبه هيچ عنوان از داده .5

  مقاله و يا شركت در همايشها استفاده ننمايم.

                                                      
1 Plagiarism   هاي منتشر شده يا منتشر نشده فرد يا افراد ديگر بدون ذكر منبع بطور مناسب يا عبارت است از استفاده از تمامي يا قسمتي از مطالب يا ايدهيا سرقت علمي/ ادبي

 .كسب اجازه در موارد ضروري

2  Duplicate production  اي از دستنوشته ارسال كامل يا حجم قابل مالحظهعبارت است از(manuscript)  به نشريه ديگر يا انتشار مجدد آن در مواقعي كه دستنوشته پيش

  از اين منتشر شده يا در حال بررسي براي انتشار در يك نشريه چاپي يا الكترونيكي است.
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مربوط به   )(affiliationوابستگي سازماني هاي جمع آوري شده در قسمت به داده در هر گونه انتشار مربوط .6

) Acknowledgment (در قسمت تشكرات و 3 اروميه دانشگاه علوم پزشكي  مركز تحقيقاتاينجانب نام 

را ذكر  "نگاشته شده است PhDنامه دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد/ هاي مربوط به پاياناين مقاله بر اساس داده"

 .نمايم

دانشگاه علوم پزشكي ......خود دانشكده  وابستگي سازماني تبصره: دانشجو تا كسب امتياز الزم جهت دفاع بايد در

، نام دانشگاه يا مركز ديگري را ذكر اروميهرا قيد نموده و بجز مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

  باشد. موسساتتواند ساير مقاالت بعدي با نظر استاد راهنما/راهنماي اول ميوابستگي سازماني  ننمايد.

نسخه تهيه شود (يك نسخه براي استاد راهنما، يك نسخه براي معاونت پژوهشي و يك نسخه براي  3اين فرم بايد در  .7

معاونت پژوهشي دانشكده قبل از اخذ معرفي دانشجو به مراكز جمع آوري تكميل و تحويل اين فرم به  خود دانشجو).

 داده ها ضروري است.

 

 

 

 

استاد راهنما/ استاد راهنماي اول دانشجو   ............................اينجانب .....................................

  ............................................ فرم مربوط به تعهدنامه امضا شده توسط دانشجو را تحويل گرفتم.

                                                      
  :خود را در فارسي به صورتوابستگي سازماني باشد بايد ميمركز تحقيقات lاننامه آنها مصوب دانشجوياني كه طرح پاي 3

 " PhD،.........................اروميه دانشگاه علوم پزشكي ................دانشكده  مركز تحقيقات ............/ دانشجوي كارشناسي ارشد"   

 PhD/MSc student in ….., ………………Research Center, …………. Faculty, Urmia University of Medical“ :و در انگليسي بصورت

Sciences,urmia,Iran”    
  باشد.دانشجو الزامي ميوابستگي سازماني در هر حالت ذكر نام دانشكده در  قيد نمايند.

  ي دانشجوامضا

 تاريخ

 امضاي استاد راهنما/ استاد راهنماي اول

  تاريخ


