
 

 

 

 

                                                                         

 بسمه تعالی

 

 آئین نامه بهره برداری از پایان نامه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک

 
، بیه دانشیاا  اتیت پژوهشیی -های علمیی  مبین بخشی از فعالیت ،نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه های تحصیلی 

 منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشاا ، اتاتید راهنما و دانشجویان نسبت به رعایت موارد زیر متعهیییید می شوند:
 
 اطالع دهید. آموزش، مراتب را قبال به ورت اقدام به چاپ پایان نامه خوددر ص -1

اتت )اعم از درج پایان نامه به صورت مقاله یا کتاب یا اتتفاد  از کلیه حقوق مادی و معنوی که پایان نامه متضمن آن  -2
منافع مالی حاصل از کشف یا اتتخراج ماد  یا تاخت دتتاا  جدید و اتخاذ روشی نوین و خاص( برای اتتاد راهنما، اتیتاد 

 مشاور و دانشجو به صورت مشترک محفوظ اتت.
دانشیجو و  مشیییاوراتتاد ، ترتیب شامل اتتاد راهنما ... به ، کتاب ور اتامی در مواردی مثل چاپ مقالهتبصر : ذک

 می باشد مار آن که توافق کتبی دیاری صورت گرفته باشد.
دانشجو و اتتاد راهنما هناام ارایه پایان نامه در تایر مجامع علمی و پژوهشی موظف به درج این مطلب می باشند کیه  -3

گونییه پیی گییری بعیدی بیرای  غیر این صورت حق هر در   اتتاین پایان نامه در دانشاا  علوم پزشکی اراک انجام شد
 دانشاا  محفوط خواهد بود.

لب مندرج در پایان نامه و کلیه حقوقی که انعکاس نتایج پایان نامه متضیمن آن اتییییت بیه عهید  مسئولیت کلیه مطا -4
 ما می باشد.ناتتاد راه

در هر جایی که صالح بداند مجیاز  ، با رعایت حقوق مولفین،، درج اتامی و عناوینا  برای انتشار نتایج پایان نامهدانشا -5
 اتت.

د  تصمیم گیری و اجیرا ذکر ناردید  اتت، با صالحدید شورای پژوهشی دانشاا  یا دانشک در این آیین نامهمواردی که  -6
 خواهند شد.

 
 .می شومرا قبول کرد  به آن ملتزم تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن  ................... دانشجوی رشته ....................... اینجانب

                                                                   
 تاریخ و امضاء

 
ضیمانت اجراییی آن را قبیول  وتعهد فیوق  ....................... آقای /خانماتتاد راهنمای پایان نامه  ...................دکتر  اینجانب

 کرد  به آن ملتزم می شوم.
 تاریخ و امضاء                                                                              

 


