فرم شماره 9
فرم تأیید اصالحات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی دانشجو:
عنوان پایان نامه:
تاریخ دفاع:
اینجانب

به عنوان استاد راهنما اعالم مینمایم که اصالحات موردنظر

که در جلسه دفاع مطرح شد توسط دانشجوی مذکور انجام شده و مورد تأیید میباشد.
امضاءو تاریخ

اینجانب

به عنوان داور اول اعالم مینمایم که اصالحات موردنظر که

در جلسه دفاع مطرح شد توسط دانشجوی مذکور انجام شده و مورد تأیید میباشد.
امضاءو تاریخ

اینجانب

به عنوان داور دوم اعالم مینمایم که اصالحات

موردنظر که در جلسه دفاع مطرح شد توسط دانشجوی مذکور انجام شده و مورد تأیید میباشد.

امضاء و تاریخ

*دانشجوی محترم به تعداد جلدهای پایان نامه از این برگه کپی گرفته و اصل امضا در صفحه اول پایان نامه قرار داده شود

فرم شماره 31
تاییدیه هیئت داوران

اعضای هیئت داوران نسخه نهایی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  .............................خانم  /آقای
............................تحت عنوان................................................................................................................را مورد بررسی قرار
داده و از نظر محتوا آن را تایید نموده و مجوز الزم را برای صحافی صادر می نماید.

اعضای هیئت داوران
استاد راهنما :نام و نام خانوادگی...........................................................................................تاریخ و امضا
استاد داور :نام و نام خانوادگی.............................................................................................تاریخ و امضا
استاد داور :نام و نام خانوادگی.............................................................................................تاریخ و امضا
مدیر گروه :نام و نام خانوادگی............................................................................................تاریخ و امضا

فرم شماره 01
فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی ارشد
.1دانشجو :آقای  /خانم..........................................................................................دانشجوی رشته.............................................شماره
دنشجویی....................................................
موظف می باشید پس از دفاع اصالحات الزم پ ایان نامه خود را تحت نظر استادان محترم راهنما و داور انجام داده و تعداد 3
نسخه از پایان نامه را پس از امضاء استادان فوق به مراکز زیر تحویل نمایید.

 .0کارشناس آموزش تحصیالت تکمیلی :یک نسخه پایان نامه و یک نسخه  CDحاوی مشخصات دانشجو(مشخصات روی
جلد پایان نامه ،تصویب نامه ،چکیده فارسی(با قلم  Bzarو سایز )11و چکیده انگلیسی(با قلم  Times New Romanو سایز
 )11به صورت WORDو .PDF
نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده..............................................:
.2استاد راهنما :نام و نام خانوادگی..............................................در تاریخ

تاریخ
/

/

/

/

یک نسخه پایان نامه تحویل

اینجانب شد.
امضاء:
.3کتابخانه مرکزی موسسه :یک نسخه پایان نامه به همراه یک نسخه  CDحاوی کل متن پایان نامه( شامل صفحه عنوان-
تصویب نامه -فهرست مندرجات -چکیده ها -متن کامل پایان نامه) بصورت WORDو  PDFتحویل اینجانب
...............................................مسئول کتابخانه موسسه گردید.

امضاء و تاریخ /

/

تذکر :این برگه توسط دانشجو پس از تکمیل امضاها به کارشناس آموزش تحصیالت تکمیلی تحویل داده شود.

فرم شماره 01

آقای  /خانم............................فرزند...........................به شماره شناسنامه.......................................:صادره از......................:
کدملی...........................................:متولد ............/............/.........به شماره دانشجویی........................................................:
زبان انگلیسی معماری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
گرایش( ).................حسابداری
رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
مقطع تحصیلی ....................شماره همراه ......................................:تاریخ فارغ التحصیلی..............................:
غیر خوابگاهی
خوابگاهی
آدرس.............................................................................................................................................. .....................................:
e-mail:………………………………………………….
تاریخ و امضاء دانشجو

امضاء و تاریخ

توضیحات

ردیف

نام معاونت

0

استاد راهنما

نام و نام خانوادگی:

2

داور 1
(داخل گروه)

نام و نام خانوادگی:

پایان نامه بررسی شد .اصالحات مورد نظر انجام
شده است .تسویه حساب نامبرده بالمانع است.

داور 1
(خارج گروه)

نام و نام خانوادگی:

پایان نامه بررسی شد .اصالحات مورد نظر انجام
شده است .تسویه حساب نامبرده بالمانع است.

3

آموزش دانشکده

نام و نام خانوادگی:

4

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی:

5

معاون پژوهش ،فناوری و
تحصیالت تکمیلی

نام و نام خانوادگی:

موسسه آموزش عالی امین فوالدشهر
فرم شماره 02
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب..............................................دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تخصصی در رشته.............................................
که در تاریخ ......................................از پایان نامه خود تحت عنوان............................................................................................ .....
با کسب نمره ...............و درجه ...........................دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
. 1این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی
دیگران(اعم از پایان نامه ،کتاب ،مقاله و  ) ...استفاده نموده ام ،مطابق ضوابط و رویه موجود ،نام منبع مورد استفاده و سایر
مشخصات آن در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
.1این پایان نامه قبال برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح ،پایین تر یا باالتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی ارائه نشده است.
. 3چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهره داری اعم از چاپ کتاب ،ثبت اختراع و  ...از این پایان نامه داشته
باشم ،از دانشکده تحصیالت تکمیلی مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
. 4چنانچه در هر مقطع زمانی بر خالف موارد فوق ثابت شود ،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با
اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی

تاریخ و امضاء

توضیحات
فرمهای تایید اصالحات ،تاییدیه داوران  ،منشور  ،تعهدنامه و صورتجلسه دفاع پس
از تکمیل شدن میبایست تکثیر و در نسخه های صحافی شده پایان نامه قرار گیرند.
فرم صورتجلسه دفاع حتما میبایست از آموزش دانشکده تحویل گرفته شود و در
صحافی قرار گیرد .درضمن قبل از رجوع برای تسویه حساب نهایی میبایست
فرمهای تحویل نسخ و تسویه داخلی دانشکده تکمیل گردد و به آموزش تحویل داده
شود.

هب انم خدا
فرم شماره 41
منشور اخالق ژپوهش

با یاری از خدا وند سبحان و ااقتعد هب این هک عالم محضر خداست و همواره انظر رب اعمال انسان و هب منظور پاس داشت مقام بلند دانش و ژپوهش و ظر هب اهیتت اای ااه داهاگشه ر
اعتالی فرهنگ و تمدن بشری ،ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی موسسه آموزش عالی امین متعهد میگردیم اصول زری را ر انجام فعالتتاهی ژپوهشی مدظر قرار داده و از
تخ
آن طی نکنیم.

.4اصل ربائت :التزام هب ربائت جویی از ره گوهن رفتار غیر حرهفای و اعالم موضع نسبت هب کسانی هک حوزه علم و ژپوهش را هب شائبهاهی غیر علمی میآالیند.
 .2اصل رعایت اظصاف و امانت :تعهد هب اجتناب از ره گوهن اانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال و تجهیزات و منابع ر اختیار.
 .3اصل رتویج :تعهد هب رواج دانش و اشاهع نتایج تحقیقات و ااقتنل آن هب هم کاران علمی و دانشجویان هب غیر از مواردی هک منع اقنونی دارد.
 .1اصل احترام :تعهد هب رعایت حریماه و حرمتاه ر انجام تحقیقات و رعایت اانب قد و خودداری از ره گوهن حرمتشکنی.
 .5اصل رعایت حقوق :التزام هب رعایت کامل حقوق ژپوهشگران و ژپوهیدگان (انسان ،حیوان و نبات) و ساری صاحبان حق.
 .6اصل رازداری :تعهد هب صیانت از اسرار و اطالعات محرماهن افراد ،سازماناه و کشور و کلیه افراد و نهاداهی مرتبط با تحقیق.
 .7اصل حقیقت جویی :تالش ر راستای پیجویی حقیقت و وافداری هب آن و دوری از ره گوهن پنهان سازی حقیقت.
 .8اصل مالکتت مادی و معنوی :تعهد هب رعایت کامل حقوق مادی و معنوی داهاگشه و کلیه هم کاران ژپوهش.
 .9اصل منافع ملی :تعهد هب رعایت مصالح ملی و ر ظر داشتن ربشیپد و توسعه کشور ر کلیه مراحل ژپوهش.
 .41اصل ارتقاء و پیشرفت :منابع انسانی جهت توسعه پایدا ر کشور
 .44اصل خدمت رسانی هب اامعه هب عنوان وظیفه ملی.

انم و امضاء دانشجو
اترخی:

