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  :شوم ام، بدين وسيله متعهد مي دفاع نموده
در مواردي كه از اينجانب به دست آمده و از صحت و اصالت برخوردار است و توسط  مندرج در اين رساله نتايج -

ام، رعايت كامل امانت را  كردهنامه، كتاب، مقاله و غيره استفاده  دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران اعم از پايان
 .ام ا نمودهو در فهرست منابع و مĤخذ اقدام به ذكر آنهداده ارجاع ها را  آننموده، مطابق مقررات، 

تر،  پايين(تحصيلي  مدرك هرگونهدريافت تا كنون توسط اينجانب يا فرد ديگري براي  رسالهتمام يا بخشي از اين  -
  .ارائه نگرديده استجا كدر هيچ ) االتربهمسطح يا 

مندي و يا نشر  حاصل از اين رساله متعلق به دانشگاه بوعلي سينا بوده و هرگونه بهرهمعنوي مادي و حقوق  هيكل -
اعم از چاپ كتاب، مقاله، ثبت اختراع و  )ديگراطالعات  باو يا به صورت تركيبي ( دستاوردهاي حاصل از اين پژوهش

   نامبه راهنما و مشاور و  )ان(با هماهنگي استاد ) تحصيلاز فراغت از  پسچه در زمان دانشجويي و يا (غيره 
 .صورت گيرد "Bu-Ali Sina University"و يا  "بوعلي سينادانشگاه "

ها  يا سخنرانيها و  تمامي مقاالت حاصل از اين رساله، براي چاپ و ارائه در مجالت داخلي و خارجي، كنفرانس در -
 :نمايمدرج هاي ذيل را  آدرس

  

………………………..……, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran. 
 

  .، دانشگاه بوعلي سينا، همدان..................، دانشكده ....................، گروه ...................

را در مقاالت مستخرج  اند بوده رگذاريتأثاين رساله  تمام افرادي كه در به دست آمدن نتايج اصليمعنوي مادي و حقوق  -
  .اهي آنان را قيد نمايمي دانشگكيالكترونراهنما و نشاني ) ان(استاد نام  ها آنو در تمامي  رعايت نموده رساله از

استفاده  ها آناز  ابه حوزه اطالعات شخصي افراد دسترسي داشته ي كه، در مواردي رساله مراحل انجام اين هيكلدر  -
 .ام نمودهپژوهش را رعايت  يي، ضوابط و اصول اخالقرازدار، اصل ام كرده
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