فرم تعهدنامه و تعيين استاد راهنما دانشجويان کارشناسي ارشد شيمي

نام و نام خانوادگي دانشجو............................................. :گرايش تحصيلي ............................. :شماره دانشجوئي............................... :
نام و نام خانوادگي استاد  /اساتيد راهنما:

 .............................................................تائيد و امضاء استاد  /اساتيد راهنما:

الزم بذکر است پس از تعيين استاد راهنما تا پايان تحصيل امکان تغيير آن وجود ندارد.

تعهدنامه
از آنجا که اشتغ ال در دوره هاي تحصيالت تکميلي بطور تمام وقت و براساس ضوابط مصوب بوده و حفظ کيفيت دوره منوط به مراعات دقيق آنها است،
اينجانب.......................................اطالع و پايبندي خود را به مقررات دانشگاه صنعتي اصفهان بويژه در موارد زير اعالم مي دارم.
 -1ممنوعي ت اشتغال (تمام /پاره وقت) در طول دوره (آموزشي و پژوهشي) در اوقات اداري سال تحصيلي در خارج از دانشگاه (همکاري با واحدهاي اين
دانشگاه منوط به موافقت کتبي دانشکده متبوع خواهد بود)
 -2حضور فعال در کالسهاي درس ،سمينارهاي علمي و دفاعيه هاي دانشجويان دوره هاي تحصيالت تکميلي
 -3حضور و ارتباط مستمر با استاد راهنماي تحقيق ،انجام موفقيت آميز فعاليت پژوهشي و ارائه منظم گزارش پيشرفت کار با تائيد استاد راهنما
 -4مراعات دقيق ضوابط و مقررات دوره ها که توسط دانشگاه  /دانشکده به دانشجويان اعالم /ابالغ مي گردد.
بديهي است در صورت عدم م راعات ضوابط فوق ،اينجانب در نوبت اول مشتمل دريافت اخطار کتبي و در نوبت دوم ممنوعيت از هرگونه تسهيالت آئين نامه اي و
مساعدتهاي مادي و رفاهي دانشگاه بوده و نهايتاً در نوبت سوم بر طبق ضوابط از ادامه تحصيل محروم خواهم شد.
همچنين با آگاهي کامل از مفاد اصول اخالق علمي ،خود را ملزم به رعايت آن و عدم انجام سرقت و جعل علمي در طول دوره تحصيل و نگارش
پايان نامه و مقاالت مي دانم.

 -1سرقت علمي:
استفاده يا بازگويي از کار اصلي و اوليه يک منبع يا شخص حتي اگر منبع ذکر گردد شامل استفاده از ايده ها ،فرمولها ،کدها ،شکلها ،راهبردها ،راهکارها ،نوشته ها
و يا هر شکل ديگر بدون اجازه و ذکر منبع اصلي و نام شخص
 -2جعل علمي:
تهيه يک متن علمي که در بخش يا تمامي آن مواردي مثل آنچه در ذيل ذکر شده است اتفاق افتد.
الف -ارائه گزارش غير واقعي

ب -دستکاري اطالعات و داده ها ،شکلها و طيفها

ج -ثبت اطالعاتي که رخ نداده است

د -عدم گزارش دقيق و کامل مواردي که اتفاق افتاده است ه -انجام تحقيق توسط ديگران ي -ارائه اطالعات مربوط به پايان نامه ديگران بدون اجازه
 -3کليه حقوق مادي و معنوي مربوط به انتشاراتي که در طول دوره تحصيل توسط اينجانب انجام گيرد اعم از انتشارات مربوط به
پايان نامه يا غير از آن با هماهنگي استاد راهنما باشد.
در صورتيکه خالف هر يک از موارد فوق در هر هنگام محرز شود ،مسئوليت حقوقي آن بطور کامل بر عهده اينجانب بوده و شخصاً

پاسخگوي آن خواهم بود.
امضاء دانشجو

امضاء مدير گروه

امضاء سرپرست تحصيالت تکميلي دانشکده

