
باسمه تعالیوزارت علوم ، تحقیقات و فناوري                       وزارت علوم 

فرم گواهی اصالت و صحت مطالب  پایان نامه کارشناسی ارشد 

:به فارسی نامه موضوع پایان

:به التین نامه موضوع پایان

: استاد راهنما 

: نام دانشجو 

: شماره دانشجویی

....................گرایش....................رشتهکارشناسی ارشدمقطعدانشجوي.................................اینجانب

الذکر توسط شخص اینجانب فوقبا موضوع نامه تحقیقات ارایه شده در پایان،نمایممؤسسه آموزش عالی هدف گواهی می

دیگر هايپژوهشاز مطالب استفاده همچنین در باشد،ید میأیو صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تگردیده انجام 

نامه تاکنون نمایم که مطالب مندرج در پایانگواهی می،عالوههب. استگردیدهاشاره مربوطهجعامرمنابع و محققان به 

ارائه نشده و در تدوین متن ییبراي دریافت هیچ نوع مدرك یا امتیازي توسط اینجانب یا فرد دیگري در هیچ جا

. ام مؤسسه آموزش عالی هدف را به طور کامل رعایت کردهنگارشفرمت نیز نامه پایان

: تاریخ و امضا ء دانشجو 
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