بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران
زنجان  ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان  ،دانشکده داروسازی
 72الی  03فروردین 8031
IPSS 22

بسمه تعالی
نش
فرم تعهد انمه ارسال آاثر هب دبیرخاهن بیست و دومین سمینار دا جویان داروسازی سراسر کشور (زنجان – )8931
اینجانب  .......................................................به شماره دانشجویی /نظام پزشکی  .......................................دانشجو /فارغ التحصیل دانشگاه
 ..............................................................موارد زیر را جهت حضور در بیست و دومین سمینار دانشجویان ر داروسازی سراسر کشور تایید کرده
و متعهد می شوم از تمامی بند های آن پیروی نمایم.
 1اثر ارسالی حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از
پایان نامه ،کتاب ،مقاله و  )...استفاده شده باشد  ،نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن مطابق ضوابط و رویه بیان شده در راهنمای
ارسال آثار ،درج گردد.
تبصره .1چنانچه ارائه دهنده ،نویسنده اول یا نویسنده مسئول اثر نباشد ،در این صورت باید از همکاران اثر بوده و از طرف ایشان اجازه
نامه رسمی و مکتوب داشته باشد و به پیوست این فایل ارسال گردد.
 .2این اثر برای شرکت در هیچ یک از دوره های قبلی سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور ( )IPSSارسال نشده است.
 .3فقط نام کسانی به عنوان همکار ذکر شده است ،که در تولید این اثر نقش داشته اند  .مسئولیت عدم درج نام سایر افراد نیز برعهده
اینجانب است.
 .4مسئولیت درستی و نادرستی مطالب بیان شده در اثر به عهده اینجانب بوده و سمینار هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
 .5مسئولیت پاسخ گویی به کلیه ادعاهای احتمالی و مکاتبات مربوط به اثر فوق بر عهده اینجانب است و در صورت پذیرش اثر تنها
اینجانب حق شرکت در سمینار و ارائه آن مطابق با اعلام دبیرخانه به صورت شفاهی یا پوستر را دارم.
امضای دانشجو/فارغ التحصیل

اثر با عنوان  ...........................................................................................ارائه شد ه توسط  ..............................................در سایت بیست و دومین
سمیناردانشجویان داروسازی سراسر کشور مورد تایید است.
نام و امضا استاد راهنما ....................

مهر و امضا معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی .....................

