
  

 فرم تعهد اساتید راهنما، مشاور و دانشجو در قبال
  مؤسسهدرج آدرس دقیق 

  PR-EF-05-00کد سند: 
  26/10/94تاریخ بازنگري: 

 

ع غذایی، گرایش اینجانبان اساتید راهنما و مشاور رساله خانم/آقاي مهندس................................... دانشجوي مقطع دکتري تخصصی علوم و صنای
شویم در کلیه تولیدات .................................................................................................. متعهد می................................................... با عنوان ................................................................

امتیاز ترفیع و ارتقاي  می مستخرج از این رساله (اعم از مقاله، کتاب، ا ختراع و ...) که به منظور استفاده از تسهیالت تشویقی، سفرهاي علمی، فرصت مطالعاتی،عل
به صورت ذیل اقدام نماییم. بدیهی است  و رعایت ترتیب و توالیآن به عنوان تنها آدرس خود مؤسسهگردد، نسبت به درج آدرس دقیق اعضاي هیأت علمی ارائه می

هیچگونه ادعایی نداشته و حق  مؤسسهخالف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده توسط  مؤسسهچنانچه تحت هر شرایطی در هر زمان، 
  نماییم. هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می

  یسیبه فارسی و انگل مؤسسهآدرس 
  علوم و صنایع غذایی مؤسسه پژوهشی

Research Institute of Food Science and Technology 
  
  

  نام و نام خانوادگی استاد راهنماي اول:                                                نام و نام خانوادگی استاد راهنماي دوم:
  تاریخ و امضا:                                           تاریخ و امضا:                                    

  
  
  
  

  نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول:                                                   نام و نام خانوادگی استاد مشاور دوم:
  تاریخ و امضا: تاریخ و امضا:                                                                              

  
  
  
  

 

شوم که کلیه تولیدات علمی مستخرج  متعهد می.................... ...................اینجانب ..................................... دانشجوي دکتري ورودي .......................... گرایش ..........................
....... به منظور تسویه حساب و یا استفاده از .....................................................................از رساله با عنوان ...........................................................................................................

و رعایت ترتیب و توالی آن به صورت فوق به عنوان تنها  مؤسسهامتیاز نمره ارائه یا چاپ مقاله، تسهیالت تشویقی و سفرهاي علمی و .... نسبت به درج آدرس دقیق 
خالف موارد ذکر شده را مشاهده نماید، نسبت به تصمیم اتخاذ شده توسط  مؤسسهان، آدرس خود اقدام نمایم. بدیهی است چنانچه تحت هرشرایطی و در هر زم

  نمایم. هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می مؤسسه
  

  نام و نام خانوادگی دانشجو
  تاریخ و امضا:

  
  
  

  


