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:شوممتعهد می................................ رشته PhD/ دانشجوي کارشناسی ارشد...................................................اینجانب 
از رعایت نموده و بطور کاملها و نگارش پایاننامه خویش اصول اخالق در پژوهش را آوري دادهدر جمع.1

سرقت ها،داده) Falsification(دستکاري یا)Fabrication(موارد غیراخالقی همچون جعل انجام 
.جدا خودداري نمایم) Duplicate production2(و انتشار همپوشان نتایج Plagiarism1)(ادبی /علمی

اصل یا استفاده نموده و فایل) کلیه منابع به انگلیسی نوشته شود(نوشتن منابعبراي Endnoteافزار نرماز .2
لینک داده و آنها را Endnoteخویش در منابعرا بطور مناسب به فایل منبعمربوط به هر حداقل خالصه

.خویش قرار دهمراهنماي اول / استاد راهنمادر اختیار 
کدبندي نموده و از برچسب بطور دقیق در نرم افزار مورد استفاده هاي مربوط به پایاننامه خویش را داده.3

(label)طوري که هر فرد دیگري امکان تجزیه و تحلیل آن را ،ایماستفاده نممناسب براي شناسایی آنها
راهنماي اول / بطور کامل به استاد راهنماCDدر یک هاي مربوطه را اي از فایل دادهداشته باشد و نسخه

. تحویل دهم
...)هاي پیاده شده و اعم از پرسشنامه، رضایت نامه آگاهانه و مصاحبه(آوري شده هاي جمعتمام دادهاصل .4

با رعایت کلیه اصول مربوط به محرمانه نگه داشتن (نگهداري نموده مناسب بطوررا حداقل بمدت پنج سال 
استاد راهنما یا مسئولین دانشگاه بالفاصله آنها را تحویل و در صورت درخواست )آوري شدههاي جمعداده
.دهم

براي اول خودياستاد راهنما/ استاد راهنماکتبینامه خود بدون مجوز هاي پایانبه هیچ عنوان از داده.5
.استفاده ننمایمو ثبت اختراعنوشتن مقاله و یا شرکت در همایشها

مربوط به )(affiliationتعهدنامههاي جمع آوري شده در قسمت انتشار مربوط به دادهدر هر گونه.6
در و3کمیته تحقیقات دانشجوییمامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز واینجانب نام دانشکده پرستاري و

١Plagiarismهاي منتشر شده یا منتشر نشده فرد یا افراد دیگر بدون عبارت است از استفاده از تمامی یا قسمتی از مطالب یا ایدهادبی / سرقت علمییا
.اجازه در موارد ضروريذکر منبع بطور مناسب یا کسب 

2Duplicate production اي از دستنوشته ارسال کامل یا حجم قابل مالحظهعبارت است از(manuscript) به نشریه دیگر یا انتشار مجدد آن در
.مواقعی که دستنوشته پیش از این منتشر شده یا در حال بررسی براي انتشار در یک نشریه چاپی یا الکترونیکی است
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نامه دانشجویی هاي مربوط به پایاناین مقاله بر اساس داده") Acknowledgment(قسمت تشکرات 
.را ذکر نمایم"نگاشته شده استPhD/ مقطع کارشناسی ارشد

خود دانشکده پرستاري مامایی وابستگی سازمانیدانشجو تا کسب امتیاز الزم جهت دفاع باید در: تبصره
دانشگاه علوم پزشکی تبریز را قید نموده و بجز مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، نام 

راهنماي اول /مقاالت بعدي با نظر استاد راهنماوابستگی سازمانی .دانشگاه یا مرکز دیگري را ذکر ننماید
.باشدموسساتتواند سایر می

یک نسخه براي استاد راهنما، یک نسخه براي معاونت پژوهشی و یک (نسخه تهیه شود 3رم باید در این ف.7
تکمیل و تحویل این فرم به معاونت پژوهشی دانشکده قبل از اخذ معرفی ).نسخه براي خود دانشجو

.دانشجو به مراکز جمع آوري داده ها ضروري است

............................................ استاد راهنماي اول دانشجو  / استاد راهنما.................................................................اینجانب 
.را تحویل گرفتمامضا شده توسط دانشجو فرم مربوط به تعهدنامه 

:خود را در فارسی به صورتوابستگی سازمانیباشد باید دانشجویانی که طرح پایاننامه آنها مصوب دانشکده می3
"PhD /کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،.........................دانشجوي کارشناسی ارشد"

:و در انگلیسی بصورت
“PhD/Masc. student in ….., Students’ Research Committee, Nursing & Midwifery Faculty, Tabriz University of
Medical Sciences”

ویی، نام خود بجاي کمیته تحقیقات دانشجوابستگی سازمانی توانند در قید نمایند ولی دانشجویانی که طرح پایاننامه آنها مصوب مرکز تحقیقاتی باشد، می
.باشددانشجو الزامی میوابستگی سازمانی در هر حالت ذکر نام دانشکده در .مرکز مربوطه را ذکر نمایند

ي دانشجو امضا

تاریخ

استاد راهنماي اول/ استاد راهنماامضاي 

تاریخ


