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 یجان غربیآذربا یو درمان یو خدمات بهداشت کیدانشگاه علوم پزش

 دانشکده پیراپزشکی

 تعهدنامه دانشجو
 

 :شومیم...................... متعهد اینجانب .......................................... دانشجوی مقطع .................................. رشته .....................

کامل رعایت نموده و از انجام موارد غیراخالقی همچون  طوربهخود اصول اخالق در پژوهش را  نامهانیپاو نگارش  هاداده یآورجمعدر  (1

 Duplicate) 2( و انتشار همپوشان نتایجPlagiarism) 1، سرقت علمی/ادبیهاداده( Falsification) یکاردست( یا Fabricationجعل )

production.جدا خودداری نمایم ) 

برای نوشتن منابع )کلیه منابع انگلیسی نوشته شود( استفاده نموده و فایل اصل یا حداقل خالصه مربوط به هر  Endnote افزارنرماز  (2

 را در اختیار استاد راهنما/ راهنمای اول قرار دهم. هاآنلینک داده و  Endnoteناسب به فایل منابع خود در م طوربهمنبع را 

 هاآندقیق کدبندی نموده و از برچسب مناسب برای شناسایی  طوربه مورداستفاده افزارنرمخود را در  نامهانیپامربوط به  یهاداده (3

مربوطه را در یک دیسک  یهادادهاز فایل  یانسخهآن را داشته باشد و  لیوتحلهیتجزاستفاده نمایم، طوری که هر فرد دیگری امکان 

 کامل به استاد راهنما/راهنمای اول تحویل دهم. طوربهفشرده 

پیاده شده و ....( را حداقل به مدت پنج سال  یهامصاحبهآگاهانه و  نامهتیرضا)اعم از پرسشنامه،  شدهیآورجمع یهادادهاصل تمام  (4

( و در صورت درخواست شدهیورآجمع یهاداده داشتننگهمناسب نگهداری نموده )با رعایت کلیه اصول مربوط به محرمانه  طوربه

 را تحویل دهم. هاآناستاد راهنما یا مسئولین دانشگاه بالفاصله 

 هاشیهماخود بدون مجوز کتبی استاد راهنما/استاد راهنمای اول برای نوشتن مقاله و یا شرکت در  نامهانیپا یهادادهاز  عنوانچیهبه (5

 استفاده نکنم.

( مربوط به اینجانب نام مرکز تحقیقات Affiliationدر قسمت وابستگی سازمانی ) شدهیآورجمع یهادادهدر هرگونه انتشار مربوط به  (6

 نامهانیپامربوط به  یهادادهاین مقاله بر اساس »( جمله Acknowledmentدانشگاه علوم پزشکی ارومیه و در قسمت تشکر و قدردانی )

 را ذکر نمایم.« ارش شده استدانشجویی مقطع کارشناسی ارشد/دکتری تخصصی نگ

را قید نموده و تبصره: دانشجو تا کسب امتیاز الزم جهت دفاع باید وابستگی سازمانی خود دانشکده ........................دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

کر ننماید. وابستگی سازمانی مقاالت بعدی با نظر ، نام دانشگاه یا مرکز دیگری را ذ3مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه جزبه

 باشد. مؤسساتسایر  تواندیماستاد راهنما/راهنمای اول 

                                                 
 مناسب یا کسب اجازه در موارد ضروری. طوربهفرد یا افراد دیگر بدون ذکر منبع  منتشرنشدهیا  منتشرشده یهادهیاسرقت علمی ادبی عبارت است از استفاده از متامی یا قسمتی از مطالب با  1
یا در حال  منتشرشده نیازاشیپ نوشتهدست( به نشریه دیگر یا انتشار جمدد آن در مواقعی که scriptManuاز دستوشته ) یامالحظهقابلانتشار مهپوشان نتایج عبارت است از ارسال کامل یا حجم  2

 بررسی برای انتشار در یک نشریه چاپی یا الکرتونیکی است.
 :صورتبهمصوب مرکز حتقیقات است باید وابستگی سازمانی خود را در فارسی  هاآن نامهانیپادانشجویانی که طرح  3
«PhD/.............. علوم پزشکی ارومیه .... دانشگاه............کارشناسی ارشد ................................، مرکز حتقیقات ................................. دانشکده» 

 :صورتبهو در انگلیسی 
PhD/MSc student in ……………….. Research Center, ……………………Faculty, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 
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  دانشجو(. تکمیل  نسخه تهیه شود )یک نسخه برای استاد راهنما، یک نسخه برای معاونت پژوهشی و یک نسخه برای 3این فرم باید در

 ضروری است. هاداده یآورجمعو تحویل این فرم به معاونت پژوهشی دانشکده قبل از اخذ معرفی دانشجو به مراکز 

 

 امضا دانشجو

 

 تاریخ

 

 

وط به تعهدنامه امضا شده را از .... فرم مرب........................آقا / خانم .......................................... استاد راهنما/استاد راهنمای اول دانشجو اینجانب .......

 ایشان تحویل گرفتم.

 

                                                 
 قید منایند. در هر حالت ذکر نام دانشکده در وابستگی سازمانی دانشجو الزامی است.


