
 "مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان"

 

 :علوم پزشکی قزوین دانشگاهبرای دانشجویان  هاقوانین انجام پروژه

 بایست شود میهای آنان در این مرکز انجام میافرادی که پروژهaffiliation  مرکز تحقیقات را به عنوان اولین

affiliation .برای اولین نویسنده ذکر نمایند 

 به صورت زیر باشد:می بایست  affiliationنحوه نگارش 

Dental Caries Prevention Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran 

 بایست دستورات الزم در زمینه نحوه آماده سازی را از مسئول مربوطه دریافت ها حتماً میقبل از آماده سازی نمونه

 و طبق آن عمل نمایند.نموده 

 بایست زمان انجام پروژه را از قبل با مسئولین مرکز هماهنگ نموده و در صورت نیاز در موعد مقرر در مرکز می

ور بایست حضاز زمان انجام آزمایشات، نیز می حضور به هم رسانید. )در صورت اعالم نیاز به حضور شما در بخشی

 داشته باشید.(

 های خود با مرکز تحقیقات را تسویه نماید. در غیر اینصورت فارغ التحصیلی، تمامی بدهیاز  قبلبایست دانشجو می

 .وی تایید نخواهد شد تحقیقات تسویه حساب واحد مرکز

 بایست قبل از انجام آزمایشات از حدود مبلغی که باید به مرکز پرداخت نماید مطلع گردد. چنانچه پس از دانشجو می

 های خود منصرف گردد، مرکز به طور کامل هزینه مربوطه را دریافت خواهد نمود.دریافت نمونهانجام آزمایش از 

  در صورت ورود هرگونه آسیب به وسایل مرکز در اثر سهل انگاری دانشجو، آسیب وارده می بایست به طور تمام و

 کمال جایگزین گردد.

  ی های تحقیقاتمزایای در نظر گرفته شده برای طرحطرح انجام شده به عنوان طرح مرکز محسوب می شود همچنین

 این مرکز شامل:

بیشتر  %51مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان،  affiliationچاپ شده با حق تألیف مقاالت انگلیسی  -

 باشد.از سایرین می



 %11این مبلغ  گردد کهریال تصویب می 51،111،111نشجویی این مرکز با سقف هزینه های تحقیقاتی داطرح -

 باشد.های تحقیقاتی دانشجویی دانشگاه میبیشتر از سطح طرح

 

ارد کنیم که تمامی موم. به عالوه تعهد مییاینجانبان تمامی موارد فوق را مطالعه نموده و موافقت خود را با آن اعالم می نمای

 م.یمطرح شده را رعایت نمای

                                           نام و نام خانوادگی دانشجو:           (  1

 آدرس  و تلفن همراه دانشجو:( 3

 ی مربوطه:استاد راهنماو نام خانوادگی نام  (4

 

 امضای استاد راهنما و تاریخ                                                                         امضای دانشجو و تاریخ


