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دستور العمل نحوه »باراهنمایی .................................................گواهی و تعهد می کنم که بر پایه قوانین و مقررات، از جمله 

 (:3131اسفند  52مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)« مصادیق تخلفات پژوهشی»و همچنین « بررسی تخلفات پژوهشی

 ورد پژوهش این جانب و محتوای آن از درستی و اصالت برخوردار است.این پایان نامه دستا

حقوق معنوی همه کسانی را که در به دست آمدن نتایج اصلی پایان نامه تاثیر گذار بوده اند، رعایت کرده ام و هنگام 

 کاربرد دستاورد پژوهش های دیگران در آن، با دقت و به درستی به آن ها استناد کرده ام.

ایان نامه و محتوای آن را تاکنون این جانب یا کس دیگری برای دریافت هیچگونه مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه این پ

 نکرده ایم.

همه حقوق مادی این پایان نامه از آن موسسه آموزش عالی طلوع مهر است و آثار برگرفته از آن با وابستگی سازمانی 

 هد شد.موسسه آموزش عالی طلوع مهر منتشر خوا

در همه آثار برگرفته از این پایان نامه، نام استاد)ان( راهنما و اگر استاد راهنمای نخست تشخیص دهد، نام استاد)ان( مشاور 

 و نشانی رایانامه سازمانی آنان را می آورم.

ی داشته یا آن  ها را در همه گام های انجام این پایان نامه، هرگاه به اطالعات شخصی افراد یا اطالعات سازمان ها دسترس

 ام، رازداری و اخالق پژوهش را رعایت کرده ام.به کار برده

 امضاء                                 تاریخ                                                                                                                            

همه حقوق مادی و محصوالت آن)مقاله ها، کتاب ها، پروانه های اختراع، برنامه های رایانه ای، نرم افزارها،  این گزارش و

و اصالحیه  3131مصوب سال « قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان»تجهیزات ساخته شده و مانند آن ها( بر پایه 

ن قانون از آن موسسه آموزش عالی طلوع مهر است و هرگونه استفاده از های بعدی آن و همچنین آیین نامه های اجرایی ای

همه یا پاره ای از آن شامل نقل قول، تکثیر، انتشار، کاربرد نتایج، تکمیل و مانند آن ها به صوت چاپی، الکترونیکی یا وسایل 

ود در انتشارات علمی مانند کتاب و دیگر، تنها با اجازه نوشتاری موسسه آموزش عالی طلوع مهر شدنی است. نقل قول محد

مقاله یا پایان نامه ها و رساله های دیگر با نوشتن اطالعات کامل کتاب شناختی، نیازی به مجوز موسسه آموزش عالی طلوع 

 مهر ندارد.


