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 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

متعهد ................................ رشته  PhD/ دانشجوی کارشناسی ارشد...................................................اینجانب 

  :شوممی

نامه خویش اصول  ها و نگارش پایانآوری دادهدر جمع .1

 یا (Fabrication)همچون جعل موارد غیراخالقی انجام از اخالق در پژوهش را بطور کامل رعایت نموده و 

و انتشار همپوشان نتایج  Plagiarism1))ادبی /سرقت علمی ها،داده( Falsification)دستکاری 

(Duplicate production  )جدا خودداری نمایم. 

اصل یا  استفاده نموده و فایل( کلیه منابع به انگلیسی نوشته شود) نوشتن منابعبرای  Endnoteافزار از نرم . 

لینک داده و آنها را در  Endnoteخویش در  منابعرا بطور مناسب به فایل  منبعمربوط به هر  اقل خالصهحد

 .راهنمای اول خویش قرار دهم/ اختیار استاد راهنما

 کدبندی نموده و از برچسب بطور دقیق در نرم افزار مورد استفاده نامه خویش را  های مربوط به پایانداده .3

(label) طوری که هر فرد دیگری امکان تجزیه و تحلیل آن را  ،استفاده نمایم ای شناسایی آنهامناسب بر

راهنمای اول / بطور کامل به استاد راهنما CDدر یک های مربوطه را ای از فایل دادهداشته باشد و نسخه

 . تحویل دهم

را ...( های پیاده شده و مصاحبهاعم از پرسشنامه، رضایت نامه آگاهانه و )آوری شده های جمعاصل تمام داده .4

-با رعایت کلیه اصول مربوط به محرمانه نگه داشتن داده)نگهداری نموده مناسب  بطورحداقل بمدت پنج سال 

 .استاد راهنما یا مسئولین دانشگاه بالفاصله آنها را تحویل دهمو در صورت درخواست  (آوری شدههای جمع

                                                      
1 Plagiarism  های منتشر شده یا منتشر نشده فرد یا افراد دیگر بدون ذکر منبع بطور مناسب یا لب یا ایدهعبارت است از استفاده از تمامی یا قسمتی از مطاادبی / یا سرقت علمی

 .کسب اجازه در موارد ضروری

   Duplicate production  ای از دستنوشته ارسال کامل یا حجم قابل مالحظهعبارت است از(manuscript) شته پیش به نشریه دیگر یا انتشار مجدد آن در مواقعی که دستنو

.از این منتشر شده یا در حال بررسی برای انتشار در یک نشریه چاپی یا الکترونیکی است
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برای نوشتن  اول خود یاستاد راهنما/ خود بدون مجوز کتبی استاد راهنما مهناهای پایانبه هیچ عنوان از داده .5

 .مقاله و یا شرکت در همایشها استفاده ننمایم

مربوط به   ((affiliationوابستگی سازمانی های جمع آوری شده در قسمت در هر گونه انتشار مربوط به داده .6

( Acknowledgment )در قسمت تشکرات و 3 میه ارودانشگاه علوم پزشکی  مرکز تحقیقاتاینجانب نام 

را ذکر  "نگاشته شده است PhD/ نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشدهای مربوط به پایاناین مقاله بر اساس داده"

 .نمایم

دانشگاه علوم پزشکی ......خود دانشکده  وابستگی سازمانی دانشجو تا کسب امتیاز الزم جهت دفاع باید در: تبصره

، نام دانشگاه یا مرکز دیگری را ذکر ارومیهرا قید نموده و بجز مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

 .باشد موسساتتواند سایر راهنمای اول می/مقاالت بعدی با نظر استاد راهنماوابستگی سازمانی  .ننماید

یک نسخه  دانشگاه ،اد راهنما، یک نسخه برای معاونت پژوهشی یک نسخه برای است)نسخه تهیه شود  4این فرم باید در  .7

تکمیل و تحویل این فرم به معاونت پژوهشی دانشکده قبل از  (.و یک نسخه برای آموزش دانشکده برای خود دانشجو

 .اخذ معرفی دانشجو به مراکز جمع آوری داده ها ضروری است

 

 

 

 

استاد راهنمای اول دانشجو  / استاد راهنما .................................................................اینجانب 

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

                                                      
 :زیر قید نمایند خود را به صورتوابستگی سازمانی باشد باید میمرکز تحقیقات دانشجویانی که طرح پایاننامه آنها مصوب  3

  "ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ................دانشکده  ............تحقیقات  مرکز ،.........................دانشجوی کارشناسی ارشد" 

  :و در انگلیسی بصورت

“/MSc student in ….., ………………Research Center, …………., Faculty, Urmia University of Medical  Sciences, urmia, Iran”   
 .باشددانشجو الزامی می وابستگی سازمانیدر هر حالت ذکر نام دانشکده در 

 ی دانشجوامضا
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 استاد راهنمای اول/ امضای استاد راهنما

 


