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 دانشگاهجو/ فارغ التحصیل ... دانش.................................... نظام پزشکی /یی....................................................... به شماره دانشجو نجانبیا

تایید کرده سراسر کشور  یداروساز ربیست و دومین سمینار دانشجویان  در را جهت حضور ری...... موارد ز........................................................

 از تمامی بند های آن پیروی نمایم. و متعهد می شوم

 

اعم از  ) گرانید یژوهشو پ یعلم یاوردهاتکه از دس یبوده و در موارد نجانبیه توسط ادش مژوهش انجاپو  قحقیت لحاص یاثر ارسال 1

 یراهنما رد هدان شیب هیات آن مطابق ضوابط و روصمشخ ریفاده و سااستمنبع مورد  م، نا ده باشداده شاستف (اله و ...اب، مقتنامه، ک انیاپ

 ارسال آثار، درج گردد.

 ازهاج شانیاران اثر بوده و از طرف اکاز هم دیصورت با نی، در اده مسئول اثر نباشدسنینو ایه اول دنسیه، نودنچنانچه ارائه ده. 1تبصره

 ارسال گردد. فایل نیوست اپیو به  ده باشتوب داشکتو م ینامه رسم

 ه است.دارسال نش (IPSSر )سراسر کشو یداروساز انینار دانشجویسم یقبل یاز دوره ها کیچ یشرکت در ه یاثر برا نی. ا2

ه دعهبر زیراد نفا ریسا مدرج نا دمت عی. مسئول ده انتاثر نقش داش نیا یده است، که در تولدار ذکر شکبه عنوان هم یکسان مقط ناف .3

 است. نجانبیا

 ارد.دن وصصخ نیدر ا ییتمسئول چ گونهینار هیبوده و سم نجانبیه اده در اثر به عهدان شیمطالب ب یتو نادرس یتت درسلی. مسئو4

 تنها اثر رشیذپاست و در صورت  نجانبیه ادوق بر عهف اتبات مربوط به اثرکو م یمالتاح یه ادعاهایبه کل ییاسخ گوپت یمسئول. 5

 .مر را دارتوسپ ای یرخانه به صورت شفاهیدب منار و ارائه آن مطابق با اعلایمحق شرکت در س نجانبیا

 

 امضای دانشجو/فارغ التحصیل

 بیست و دومین تیه توسط .............................................. در ساد....................... ارائه شبا عنوان ....................................................................اثر 

 است. یدیسراسر کشور مورد تا یداروساز انیدانشجوناریسم

 

 ..................نام و امضا استاد راهنما ....................                                    مهر و امضا معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی ... 


