دانشکده بهداشت اراک

حق مالکيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي دانشگاه علوم پزشکي اراک

با عنایت به سیاست های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک در راستای رعایت اخالق پژوهشی و حرفه ای که
الزمه شکوفایی علمی و فنی می باشد و نیز با توجّه به مصوبات جلسه  350شورای آموزشی دانشگاه در تاریخ
 ،1390/04/28دانشجو ملزم است موارد زیر را رعایت نماید:
ماده  -1حق نشر و تکثیر پایان نامه و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد ولی حقوق معنوی پدید
آورندگان محفوظ خواهد بود.
ماده  -2انتشار مقاله یا مقاالت مستخرج از پایاننامه به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی
باید به نام دانشگاه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی ،یکی از اساتید راهنما ،مشاور و یا دانشجوی مسئول
مکاتبات مقاله باشد .ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می
باشد.
تبصره  :1در مقاالتی که پس از دانش آموختگی بصورت ترکیبی از اطالعات جدید و نتایج حاصل از پایان نامه نیز
منتشر میشود ،باید نام دانشگاه درج شود.
تبصره  :2چنانچه از پایان نامه یا طرح تحقیقاتی یک مقاله مستخرج شود ،در مقاله ای که صرفاً جهت دفاع دانشجو
مورد مستند قرار می گیرد ،نام دانشجو نفر اول و نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول نفر دوم خواهد بود.

تبصره  :3چنانچه از پایان نامه یا طرح تحقیقاتی بیش از یک مقاله مستخرج شود ،در مقاله ای که صرفاً جهت دفاع
دانشجو مورد مستند قرار می گیرد ،ترتیب اسامی شبیه به بند فوق الذکر و در سایر مقاالت ترتیب اسامی به
صالحدید استاد راهنما خواهد بود.
ماده  -3انتشار کتاب و یا نرم افزار و یا آثار ویژه حاصل از نتایج پایاننامه باید با مجوز کتبی صادره از گروه مربوطه
و معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آئین نامه های مصوب دانشگاه صورت پذیرد.
ماده  -4ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته ها در جشنوارههای ملی ،منطقهای و بینالمللی که حاصل
نتایج مستخرج از پایان نامه و تمامی طرح های تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از
طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.
ماده  -5اینجانب مراتب فوق را خوانده و متعهد به رعایت آن می باشم.

امضا و تاریخ دانشجو:

