
  

  مه تعاليبس

  * در انجام پايان نامه دانشگاه كردستان تعهد نامه دانشجويان تحصيالت تكميلي* 

به دقت  بوده و  و پس از صفحه مشخصات پايان نامه پايان نامه و به عنوان چهارمين برگ پروپوزالعنوان صفحه اول ه (الزم است ب

  )شود امضا و مطالعه

  متعهد ميشوم: رشته                                                                     دانشجوي مقطع                                  اينجانب                            

 رعايت نمايم. انتشار نتايج حاصل از آن امانتداري و بي طرفي را در انجام پژوهش و، صداقت -1

بازي با الفاظ،  ،بدون ذكر منبع هاي ديگراننوشته  ، از باز نويسيرش نتيجه پژوهش هاي حاصل از موضوع پايان نامهدر نگا -2

با اطالع استاد  خود را در موعد مقرر و زياده نويسي، كلي گويي و جزم انديشي و تصرف گرايي پرهيز نمايم و نتايج پژوهشي

 راهنما منتشر نمايم.

ستخرج از آنها نام و الزم است در كليه مقاالت م ستان بودهبه دانشگاه كردتمامي يافته هاي مستخرج از پايان نامه متعلق  -3

 ذكر نمايم. )) ردستان(( دانش آموخته دانشگاه ك يا )) دانشجوي دانشگاه كردستان((عنوان تحت را  دانشگاه كردستان

م و از آوردن اسامي ا در ليست مولفين مقاله ذكر نمايانتشار مقاالت نام استاد (استادان) راهنما و استاد (استادان) مشاور ر در -4

 يم.جدأ خودداري نما ،ژوهش نداشته اندش موثري در انجام پافرادي كه نق

كه در اجراي پژوهش مساعدتي مبذول داشته اند با ذكر نوع  سازمانهايي از تمامي افراد و ،اري مقالهزدر بخش سپاسگ -5

 مشاركت تشكر و قدر داني نمايم.

ه چاپ شده به مجالت ديگر خودداري ارسال همزمان يك مقاله به چند مجله ويا ارسال مجدد مقاليا همپوشان  از انتشار -6

 نمايم.

  يد.د بود تا برابر مقررات اقدام نمادر صورت عدم رعايت موارد مذكور، دانشگاه كردستان مجاز خواه -7

  

  امضاء و اثر انگشت دانشجو

  

  دستورالعمل نحوه برخورد با موارد تخطي دانشجويان تحصيالت تكميلي در هنگام انتشار نتايج پژوهش

  
  

 درخواست خارج نمودن مقاله را نموده و موضوع را به محل كار يا تحصيل بعدي دانشجو اطالع خواهد داد.         در موارد زير دانشگاه كردستان با مجله مربوطه مكاتبه و -1

 چاپ مقاله بدون اطالع و تأييد استادان راهنما،  –الف 

                               چاپ نتايج حاصل از پژوهش هاي انجام شده در دانشگاه كردستان بدون ذكر نام دانشگاه                 -ب

  .موددر صورت احراز تخلف ازساير موارد درج شده در تعهد نامه دانشجويي، دانشگاه ضمن مكاتبه با مجله مربوطه، حسب مورد تصميم گيري خواهد ن -2

  


