
 

 
آموزش عالی انرژیموسسه   
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 نامهاصالت پایان ةتعهدنامفرم 
 

از  ..............................که در تاریخ.............................. ةدر رشتناپیوسته  مقطع کارشناسی ارشد ةآموخت............دانش...............اینجانب ...

 ................................................................................................................................................... عنوان بانامه خود پایان

 :کنممی اعلامام بدینوسیله اع نمودهدف ........................  ةو درج .................... ةبا کسب نمر

 

 ،نامه)اعم از پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگراناین پایان (1

درج  ذکر ومنابع را در فهرست  نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن ضوابط موجود، مطابق ام،کردهاستفاده  مقاله و ....( کتاب،

 ام.نموده

 الیسسات آموزش عؤها و متر یا بالاتر( در سایر دانشگاهپایین تحصیلی )هم سطح، برای دریافت هیچ مدرک قبلا   نامهاین پایان (2

 است. ارائه نشده داخلی و خارجی

 

 شوم:ضمنا  متعهد می

نامه از این پایان ... ثبت اختراع و ،کتابمقاله، برداری اعم از چاپ هر گونه بهره قصد استفاده و چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، (3

 مجوزهای لازم را اخذ نمایم.و معاونت پژوهشی مربوطه گروه آموزشی  ستاد محترم راهنما،ااز  را داشته باشم،

 

مجاز است با  موسسه آموزش عالی انرژیپذیرم و بعواقب ناشی از آن را  چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، (4

 ادعایی نخواهم داشت. هیچگونه ،اماینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی

 

 

ارها، نرم افز نتایج تحقیقات مندرج در این پایان نامه و دستاوردهای مادی و معنوی ناشی از آن )شامل فرمول ها، توابع کتابخانه ای ،

است. هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی  موسسه آموزش عالی انرژیسخت افزارها و مواردی که قابلیت ثبت اختراع دارد( متعلق به 

حق فروش و ادعای مالکیت مادی یا معنوی بر آن یا ثبت اختراع از آن را ندارد.  موسسه آموزش عالی انرژیبدون کسب اجازه از 

ربوط به چاپ، تکثیر، نسخه برداری، ترجمه، اقتباس و نظائر آن در محیط های مختلف اعم از الکترونیکی، همچنین کلیه حقوق م

 محفوظ است. نقل مطالب با ذکر ماخذ بلامانع است. موسسه آموزش عالی انرژیمجازی یا فیزیکی برای 

 

 

 نام و نام خانوادگی:

 تاریخ و امضاء:


