فرم انتخاب پايانانهم /رساهل ربرت دانشجويي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي:

سال تولد:
محل اشتغال (فعلي):
گروه:

دانشگاه:

دانشكده:

دورنگار:

پست الكترونيكي:

تلفن داخلي:

رشته:
صفحه خانگي:

نشاني:
صندوق پستي:

رديف

مقطع تحصيلي

تلفن:

رشته تحصيلي

موسسه دانشكده

يا دوره تحصيلي

و دانشگاه

كشور

مدت

1
2
3

عنوان
استاد راهنما
استادان مشاور
سال ورود
سال فارغ التحصيلي
نوع پايان نامه /رساله
بنيادي  كاربردي  توسعهاي  اختراعي  ابتكاري 

رديف صفحه سال جلد

عنوان مجله

نام نويسندگان

عنوان مقاله

سال دريافت
مدرك

 -4مقاالت برگرفته ازپايان نامه /رساله ارائه شده در مجامع علمی
رديف

نويسندگان

نام مجمع

عنوان مقاله

مكان

سال

صفحه

 -5کتاب برگرفته از رساله /پايان نامه
رديف

نگارندگان

عنوان

ناشر

سال

 -6اختراع ،اکتشاف يا آثار هنري بديع برگرفته از رساله/پاياننامه يا حل يكی از مشكالت کشور در قالب آن
رديف

عنوان

موسسه /سازمان

 -7زمينههاي تحقيقاتی مورد عالقه
رديف
1
2
3

عنوان

نام كشور

سال

تاريخ........................... :
پيوست........................ :

«فرم تسویه حساب دانشجویان»
دانشكده علوم پايه

اداره محترم پژوهش دانشکده
بدينوسيله گواهي ميشود آقاي/خانم

دانشجوي رشته

مقطع كارشناي ارشد/دكتري از پاياننامه /رساله خود دفاع نموده و كليه وسايل و لوزام غيرمصرفي آموزشي -علمي و يک
نسخه از منابع به كار برده شده را جهت انجام امور مربوط به پاياننامه توسط دانشگاه هزيته شده است را به دفتر گروه/
بخش تحويل داده است.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ

اداره محترم پژوهش دانشکده علوم پایه
بدينوسيله مقاله تلخيصي پاياننامه/رساله آقاي /خانم
رشته

دانشجوي مقطع كاشناسي ارشد/دكتري،

مطابق دستورالعمل مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه تهيه شده از نظر علمي مورد تأييد ميباشد

و نشريات تخصصي زير جهت چاپ مقاله مذكور مناسب ميباشد.
ضمناً يک نسخه پاياننامه /رساله صحافي شده نيز به اينجانب تحويل شده است.
-1
-2
-3
با تشکر
استاد راهنما:

آنییانهم چاپ پايانانهم (رساهل)اهی دانشجويان دااگشنه رتبیت مدرس
نظر به اینکه چاپ و انتشار پایاننامه (رساله)های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ،مبیّن بخشی از فعالیتهای
علمی -پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه ،دانشآموختگان این دانشگاه نسبت
به رعایت مواردذیل متعهد میشوند:
ماده  -1در صورت اقدام به چاپ پایاننامه (رساله)های خود ،مراتب را قبالً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی»
دانشگاه اطالع دهد.
ماده  -2در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) ،عبارت ذیل را چاپ کند:

«کتاب حاضر ،حاصل پایاننامه کارشناسیارشد /رساله دکتری نگارند در رشته
در سال

در دانشکده

است که

دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی سرکار خانم /جناب آقای دکتر

از آن دفاع شده است».
ماده  -3به منظور جبران بخشی از هزینههای انتشارات دانشگاه ،تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ
را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند .دانشگاه میتواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در
معرض فروش قرار دهد.
ماده  -4در صورت عدم رعایت ماده  %05 ،3بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت
مدرس ،تأدیه کند.
ماده  -5دانشجو تعهد و قبول میکند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت ،دانشگاه میتواند خسارت
مذکور را از طریق مراجعه قضایی مطالبه و وصول کند؛ به عالوه به دانشگاه حق میدهد به منظور استیفای
حقوق خود ،از طریق دادگاه ،معادل وجه مذکور در ماده  4را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارند
برای فروش ،تأمین نماید.
ماده  -6اینجانب

دانشجوی رشته

مقطع

تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن

را قبول کرده ،به آن ملتزم میشوم.

نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضا:

معاونت ژپوهشي

آنییانهم حق مالکیت مادی و معنوی رد مورد نتایج ژپوهشهای علمي دااگشنه رتبیت مدرس

مقدمه :با عنایت به سیاست های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که الزمه
شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران ،الزم است اعضای هیأت علمی،
دانشجویان ،دانشآموختگان و دیگر همکاران طرح ،در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عناوین پایاننامه ،رساله
و طرحهای تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است ،موارد زیر را رعایت نمایند:
ماده  -1حق نشر و تکثیر پایاننامه /رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه میباشد ولی حقوق معنوی
پدیدآورندگان محفوظ خواهد بود.
ماده  -2انتشار مقاله یا مقاالت مستخرج از پایاننامه /رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع
علمی باید به نامه دانشگاه بوده و با تأیید استاد راهنمای اصلی ،یکی از اساتید راهنما ،مشاور و یا دانشجو
مسئول مکاتبات مقاله باشد .ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایاننامه و رساله به عهده اساتید راهنما
و دانشجو میباشد.
تبصره :در مقاالتی که پس از دانشآموختگی به صورت ترکیبی از اطالعات جدید و نتایج حاصل از پایاننامه /رساله نیز
منتشر میشود نیز باید نام دانشگاه درج شود.
ماده  -3انتشار کتاب ،نرمافزار و یا آثار ویژه (اثری هنری مانند ،فیلم ،عکس ،نقاشی و نمایشنامه) حاصل از نتایج
پایاننامه /رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکدهها ،مراکز تحقیقاتی،
پژوهشکده ها ،پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و
بر اساس آییننامههای مصوب انجام شود.
ماده  -4ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافتهها در جشنوارههای ملی ،منطقهای و بینالمللی که حاصل نتایج
مستخرج از پایاننامه /رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری
طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.
ماده  -5این آییننامه در  0ماده و یک تبصره در تاریخ  78/4/1در شورای پژوهشی و در تاریخ  78/4/33در هیأت
رئیسه دانشگاه به تأیید رسید و در جلسه مورخ  78/8/10شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ
تصویب در شورای دانشگاه الزماالجرا است.
«اینجانب
مقطع

دانشجوی رشته
دانشکده

ورودی سال تحصیلی

متعهد میشوم کلیه نکات مندرج در آیینمانه حق مالیکت مادی و معنوی

در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس را در انتشار یافتههای علمی مستخرج از پایاننامه /رساله
تحصیلی خود رعایت نمایم .در صورت تخلف از مفاد آییننامه فوقاالشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی میدهم که از
طرف اینجانب نسبت به لغو امتیاز اختراع به نام بنده و یا هرگونه امتیاز دیگر و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نماید.
ضمناً نسبت به جبران فوری ضرر و ز یان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدینوسیله حق هرگونه
اعتراض را از خود سلب نمودم».
تاریخ و امضا:

جدول فهرست اسامی مربوط به انتخاب رساله /پایاننامه برتر دانشجویی مقطع

مقاالت سال

تعداد مقاالت مستخرج
رديف

نام و نام خانوادگی دانشجو

نام استاد راهنما

نام دانشكده

رشته تحصيلی

از پاياننامه  /رساله
داخلی

خارجی

مالحظات

