
 

 بسمه تعالی

 فرم عقد قرارداد پایان نامه
ماهیت انجام پایان نامه و مراحل اجرای آن کامالً آگاهی به ................. دانشجوی دکترای حرفه ای داروسازی .................اینجانب ..........

 به شرح ذیل متعهد می شود: پایان نامه را پذیرفته و نسبت به بندهای این قراردادانجام داشته و کلیه مراحل 

 داری را رعایت نمایم.الق حرفه ای از جمله صداقت و رازدقت، انضباط و رعایت اخ ،اصول ایمنیاز آغاز تا پایان کار تحقیقاتی  -1

را ظارات تناظارات اساتید راهنما و مشاور و سایر همکاران پایان نامه آگاه بوده و نهایت تالش جهت برآورده نمودن این انتاز -2

 .ایمفراهم نم

کارشناس مربوطه و محیط کار  در حوزةکار عملی در محیط آزمایشگاه یا بالینی را که مستلزم رعایت موازین اخالقی و انضباطی  -3

 باشد را رعایت نمایم.

انجام امور  کلیه تغییرات اعم از نام اساتید راهنما و مشاور، همکاران، عنوان و روش اجرای پایان نامه را تا هنگام دفاع جهت -4

 اداری و تکمیل پروندة پژوهشی خود و جلوگیری از هرگونه مشکالت مرتبط را به واحد پژوهش اطالع دهم.

 آگاه بوده و آنرا می پذیرم.طبق جدول گانت از مدت زمان انجام طرح  -5

 ،ترام به شأن اساتیداخالق حرفه ای را رعایت نموده وضمن احدر صورت بروز هرگونه اختالف با اساتید راهنما و مشاور  -6

 بعنوان مرجع حل اختالف مراجعه نمایم.شورای پژوهشی دانشکده و کارشناس مربوطه به  همکاران طرح 

 پژوهشی حاصل ازاین پایان نامه را بدون گرفتن مجوزکتبی از استاد منتشر نکنم. نمایم که نتایج کارتعهد می -7

چنانچه دانشجویی علی رغم موارد فوق از ادامه انجام پایان نامه منصرف  88/8/09و  41/8/09طبق مصوبه شورای پژوهشی مورخ  -8

 :گردد

 ماه تعلیق 8الف( چنانچه موضوع ثبت شده باشد

 ماه تعلیق  3ب( چنانچه پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده تصویب شده باشد 

در  ماه تعلیق 6برای دانشجو ،جری امضاء گرددج(چنانچه پروپوزال در دانشگاه مصوب گردد و فرم عقد قرارداد توسط دانشجوی م

در شورای دانشکده  مصوب شده ماه پس از تصویب پروپوزال جدید 6نظر گرفته خواهد شد. بدیهی است تاریخ دفاع از پایان نامه 

 خواهد بود.

 د( هر دانشجو فقط یکبار مجاز به تغییر در عنوان و استاد راهنما می باشد.

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو                                                      نام و نام خانوادگی مجری                   

  
                                                              

 یر پژوهش مد                                                                              


