
بسمه تعالی

١PlagiarismPlagiarismهاي منتشر شده یا استفاده از تمامی یا قسمتی از مطالب یا ایدهعبارت است از ادبی / سرقت علمییا
.منتشر نشده فرد یا افراد دیگر بدون ذکر منبع بطور مناسب یا کسب اجازه در موارد ضروري

گواهی اصالت پایان نامه
دانشکده پرستاري مامایی

به دانشجوي مقطع  اینجانب      

گواهی می نمایم کـه ایـن پایـان نامـه تحـت      دانشجویی     شماره 

عنوان                                  

اصل و بدون هرگونـه سـرقت   بطور کامل به راهنمایی استاد محترم    

نگارش شده است و تمام یا قسـمتی از آن توسـط فـرد    Plagiarism1بر اساس تعریف ادبی /علمی

در ضمن اینجانب از مقررات مربـوط بـه   . دیگري در پایان نامه یا مراکز علمی دیگر ارائه نشده است

عدم رعایت صداقت در ارائه پایان نامه که منجر به مردود شدن و ارجاع به شوراي پژوهشی دانشکده 

.، اطالع کافی دارممی شود

ایـان نامـه مـورد  نتایـج این پـصحتو ( ORIGINALITY )اصالتبدینوسیلـه 
. می باشداستاد راهنماي اول/استاد راهنما...............................تأیید اینجـانب

استاد راهنماي اول/استاد راهنما
تاریخ و امضاء

ریخ و امضاء دانشجوتا
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