
فناوري) و تحقیقات علوم، ٍ(وزارت

- - - دانشکده

نامه پایان عنوان

- - - گرایش - - - ي رشته در - - - درجه دریافت براي نامه پایان

دانشجو نام محل

: راهنما استاد

- - - دکتر

1397 مرداد



خالی سفید صفحه



فناوري) و تحقیقات علوم، ٍ(وزارت

- - - دانشکده
- - - گروه

نامه پایان عنوان

- - - گرایش - - - ي رشته در - - - درجه دریافت براي نامه پایان

دانشجو نام محل

: راهنما استاد

- - - دکتر

: مشاور استادان

- - - دکتر

- - - دکتر
1397 مرداد



متعال خداوند نام به



(اختیاري) تقدیم
نامه تقدیم متن



(اختیاري) قدردانی
دانی قدر متن
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)ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی

مدیریت تحصیالت تکمیلی–معاونت آموزشی 

رساله/نامهي دفاع از پایاني هیأت داوران جلسهییدیهتافرم 

و نام خانوادگینام سمتردیف
ي مرتبه

دانشگاهی

دانشگاه یا

مؤسسه
امضا

1

2

3

4

5

استاد راهنماي دوم، ذیـل ردیـف   با عنوانردیف یک رساله، / براي پایان نامهي دوماستاد راهنمادر صورت وجود* 

.شوداضافه استاد راهنما

.رساله درج می گردد/یات داوران، در پایان نامهاین برگه پس از تکمیل توسط ه: تذکر

رساله/ نامهیاني دفاع از پاي هیأت داوران جلسهفرم تأییدیه: 1-2فرم پ

..............................دکتـــريرســـاله / کارشناســـی ارشـــدبـــدین وســـیله گـــواهی میشـــود جلســـه دفاعیـــه از پایـــان نامـــه

...............................................گـــرایش ........ .............................دانشـــجوي رشـــته ...................................................... 

در ... ......................................................................................................................................................تحــــت عنــــوان

بـا  ............. ..........بـه حـروف   و ............. به عددبا نمرهرساله /در دانشگاه برگزار گردید و این پایان نامه13/   /   تاریخ   

.مورد تایید هیئت داوران قرار گرفت............ درجه 
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تعهدنامه اصالت اثر

................... .......................دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته ........................اینجانب

از پایان نامه ي خود تحت عنوان .................................که در تاریخ...........................................گرایش

......................................................................................................................................................................

:دفاع کرده ام، شرعا و قانونا متعهد می شوم.......................با کسب درجه ي 

مطالب مندرج در این پایان نامه، حاصل تحقیق و مطالعه اینجانب بوده و در مواردي که از .1

دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و غیره استفاده کرده ام، با 

قدام به ارجاع در متن و ذکر آن در فهرست منابع و مآخذ رعایت کامل امانت ، مطابق مقررات، ا

.نموده ام

تمامی یا بخشی ازاین پایان نامه قبال براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی به سایر دانشگاه ها و .2

.موسسات آموزش عالی ارائه نشده است

داده و یا تغییر مقاالت مستخرج ازاین پایان نامه کامال حاصل کار اینجانب بوده و از هرگونه جعل .3

.اطالعات پرهیز کرده ام

به ) درصد همپوشانی3با بیش از (از ارسال همزمان و یا تکراري مقاالت مستخرج ازاین پایان نامه .4

.مجالت و یا همایش هاي گوناگون خودداري نموده و می نمایم

بوده ) ره(ی امام خمینی کلیه حقوق مادي و معنوي حاصل از این پایان نامه متعلق به دانشگاه بین الملل.5

و متعهد می شوم هرگونه بهره مندي ویا نشر دستاوردهاي حاصل از این تحقیق اعم از چاپ کتاب، 

با کسب اجازه از ) چه در زمان دانشجویی و یا بعد از فراغت از تحصیل( مقاله، ثبت اختراع و غیره 

.راهنما باشد) استادان(استاد 

مدرك تحصیلی صادر شده توسط ) درهر زمان(رد پنجگانه فوق درصورت اثبات تخلف و نقض موا.6

.از درجه اعتبار ساقط و اینجانب هیچگونه ادعایی نخواهم داشت) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی

نام ونام خانوادگی دانشجو

امضاء

نامهنپایا/ اصالت اثر: 2-2فرم پ
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)ره(سوگندنامه دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی

به نام خدا

سپاس ایزد منان را که مرا مشمول الطاف خویش نمود که با طی مراحل تحصیل موفق به اخذ درجه 

نزد اینجانب به و به شکرانه این نعمت بزرگ الهی که با امکانات این مرز و بوم، فراهم . کارشناسی ارشد  شوم

:م، سوگند یاد می کنم که امانت گذاشته شده است، در پیشگاه ملت ایران به کتاب آسمانی خود، قرآن کری

در سراسر زندگی حرفه اي، در راه اعتالي کشور ایران و جامعه بشري به نحو احسن قدم برداشته و ·

.دراین راه از هیچ تالشی دریغ ننمایم

در تمام فعالیت هاي تخصصی، رضاي خدا را همراه با صداقت علمی و اجتماعی در نظر داشته و از ·

ه در جهت رفع مشکالت جامعه استفاده کنم و در همه ي امور، منافع موقعیت هاي به دست آمد

.کشور را بر منافع فردي مقدم بدارم

همواره علم و دانش خود را به روز نگاه داشته و در ایفاي مسئولیت و تعهدات حرفه اي در حد توان ·

.سعی و تالش خود را به کار گیرم

بندي به مفاد این سوگندنامه را خواستارم و از او می و اینک از خداوند علیم توفیق بندگی و پاي ·

.خواهم که مرا در ایفاي رسالت علمی و انسانی خویش موفق بدارد

نام ونام خانوادگی دانشجو

امضاء

پایان نامه/سوگندنامه: 3-2فرم پ
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نام و نام خانوادگی دانشجورساله/ عنوان پایان نامه 

رساله/ مجوز بهره برداري از پایان نامه

از نتـایج ایـن پایـان نامـه     ... کلیه حقوق اعم از چاپ، تکثیر، نسخه برداري، ترجمه، اقتباس و 

بهره بـرداري از ایـن پایـان    .قزوین محفوظ است) ره(براي دانشگاه بین المللی امام خمینی

توسط استاد راهنما به در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که رساله / نامه

:مانع استین می شود، بالیشرح زیر تع

.رساله براي همگان بالمانع است/ بهره برداري از این پایان نامه

.استرساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بال مانع/ بهره برداري از این پایان نامه

.ممنوع است..... ........................رساله تا تاریخ / بهره برداري از این پایان نامه

استاد راهنما می تواند یکی از گزینه هاي باال را انتخاب کند و مسئولین کتابخانه موظف به رعایت مـوارد تعیـین   

.شده می باشد

:و یا اساتید راهنمانام استاد 

:تاریخ

:امضاء

رساله/ فرم مجوز بهره برداري از پایان نامه: 4-2فرم پ
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نام و نام خانوادگی دانشجورساله/ عنوان پایان نامه 

1–9

رساله در سمت راست باالي صفحات  /عنوان پایان نامه/ه که آرم دانشگاه و رسال/ نامه پایان

درج شـده اسـت بـه    11و نام و نام خانوادگی دانشجو در سمت چپ باالي تمام صفحات بـا فونـت   

. چاپ می شود) مانند کتاب(صورت پشت و رو 

نحوه نگارش متن: 5-2فرم پ
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