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  :مقدمه

  

 :دانشجوي گرامی

نامه تحصیلی خـود را داریـد بـه شـما      پایانو پروپوزال  مراحل آموزشی قصد تدوین و نگارش اینک که به یاري خداوند متعال با گذراندن

مربوط به دوره تحصیلی دکتري نامه آموزشی  بار با دقت آئین حتماً یک دستورالعملعالوه بر مطالعه این حصیل، شود  در آغاز ت توصیه می

سـایت معاونـت    از طریـق را شوراي عالی برنامـه ریـزي علـوم پزشـکی      29/8/86مصوب سی و پنجمین جلسه مورخ ) Ph.D(تخصصی 

  .مطالعه نمایید تا از حقوق و وظایف خود آگاه شوید  /http://meapg.iums.ac.ir/page/6689دانشگاه با آدرس  آموزشی

نامـه بـه عنـوان     پایان. همراهی کند نامه پایانپروپوزال و تا تدوین کامل تواند شما را  اي نگاشته شده و می به شیوه سادهدستورالعمل این 

باشد که شـامل شناسـایی، طـرح مسـئله علمـی، بیـان        هاي الزم براي اخذ درجه در رشته و مقطع تحصیلی مربوطه می بخشی از فعالیت

یکی از دالیل . طور منطقی و علمی نگاشته شود هب بایستی؛ بنابراین گیري است فرضیه، هدف، روش تحقیق، مراحل تحقیق، بحث و نتیجه

الزم اسـت  . اسـت طـع تحصـیی دکتـرا    مق نامه تحصیلی پایانمرحله پژوهشی و انجام  ، هدایت دانشجو در کل مسیردستورالعملتهیه این 

مورد قبول دانشگاه برخوردار نباشد، اردهاي تعیین شده اي که از استاند نامه پایان. نامه خود را به زبان فارسی تنظیم کنند دانشجویان پایان

  .قرار نخواهد گرفت

http://meapg.iums.ac.ir/page/6689/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-
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 )Ph.D( دکتري تخصصیدانشجویان دوره  پایان نامه داخلی دستورالعمل

  

 :نحوه انتخاب استاد راهنماي پژوهشی )1

اهنماي نامه استاد ر هاي پژوهشی و تدوین پایان در مرحله پژوهشی عالوه بر استاد راهنماي تحصیلی جهت راهنمایی در فعالیت .1.1

 .شود پژوهشی انتخاب می

موافقت استاد، تایید گروه و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلـی دانشـکده انتخـاب     تقاضاي دانشجو،استاد راهنماي پژوهشی به . 2.1

 .خواهد شد

 .نمایدانتخاب را  راهنماي پژوهشی خود پایان نیمسال سوم استاد از ابتداي نیمسال دوم تحصیلی تا حداکثرالزم است دانشجو . 3.1

 .باشد راهنماي تحصیلی به عنوان استاد راهنماي پژوهشی بالمانع می انتخاب استاد. 4.1

سـتاد  انتخـاب بـیش از یـک نفـر بـه عنـوان ا      وه و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده، استثنایی به پیشنهاد گر در موارد. 5.1

  .راهنماي پژوهشی بالمانع است

راهنماي پژوهشی دوم  انتخاب استاد .داخل گروه آموزشی انتخاب شوداستادان باید از بین ترجیحاً وهشی اول استاد راهنماي پژ. 6.1

 .بالمانع است دانشجو دانشگاه محل تحصیلگروه و  خارج از هیات علمیه داشتن شرایط الزم از میان اعضاي مشروط ب

هـاي تحـت    نامـه  مشاور با مراجعه به گـروه آموزشـی از تعـداد پایـان     قبل از هماهنگی با استادان راهنما ودانشجو موظف است . 7.1

 . و مشاوره ایشان اطالع حاصل نماید راهنمایی

تواند در بدو ورود دانشجویان جدید اطالعات جامعی از آنها مشتمل بر سوابق  مدیر گروه یا نماینده تحصیالت تکمیلی گروه می. 8.1

  .اختیار اعضاي هیات علمی گروه قرار بدهدآموزشی و پژوهشی دریافت نموده و در 

گیري درزمینـه بررسـی حیطـه علمـی و عالئـق پژوهشـی        منظور کمک به دانشجویان قبل از تصمیم هاي آموزشی باید به گروه. 9.1

 .اساتید، اطالعات الزم را در زمینه سوابق آموزشی و پژوهشی اعضاي هیات علمی در سایت گروه قرار دهند

 :نامه وان پایانزمان تعیین عن )2

نامـه خـود را در قالـب طـرح      عنـوان پایـان  ، در مدت زمان محدود به آغاز نیمسـال دوم و پایـان نیمسـال چهـارم    دانشجو باید  .1.2

دانشـکده  شـوراي پـژوهش   / ویب گروه و شوراي تحصیالت تکمیلیپیشنهادي با نظر استاد راهنماي پژوهشی مشخص و به تص

 .برساند

 .گردد از تحصیل تلقی شده و موجب سلب ادامه تحصیل می دانشجوه در مهلت مقرر به منزله انصراف نام پایان عدم ثبت عنوان .2.2

اسـاس تقـویم دانشـگاهی در    بر اسـت نامه تا زمانی که آن را به پایـان نرسـانیده    پس از انتخاب واحد پایاندانشجو موظف است  .3.2

 .امه در آخرین نیمسال تحصیلی وارد کارنامه خواهد شدن این حال نمره پایان با. نام نماید هاي بعدي نیز ثبت سالنیم

 :نامه انتخاب و تصویب عنوان پایان )3

هـاي   نامـه  براي اطالع از پایاندانشجو . نامه با استاد راهنماي خود مشورت نماید ان پایانبراي پیدا کردن عنودانشجو  الزم است .1.3

 .دینمامراجعه سایت آنها  یا وبگاه دانش/ تواند به کتابخانه دانشکده پیشین دانشکده و گروه می
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 و زمینه تحقیقاتی اساتید گـروه کاربردي بودن، موضوعات روز با توجه به معیارهایی مانند نیاز جامعه، تواند  نامه می عنوان پایان .2.3

  .شود انتخابتایید گروه آموزشی با 

پروپـوزال بایـد شـامل عنـوان      پـیش . شود ائه میارپروپوزال و حداکثر در دو صفحه به گروه  عنوان پیشنهادي در قالب یک پیش .3.3

دقیق بوده و بیان مسئله و اهداف، بررسی متون اولیه، روش اجراي مختصر و نوآوري موضوع در آن درج شده باشد و بـه تاییـد   

  .استاد راهنما رسیده باشد

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعـات ایـران بـا    نامه به سایت  منظور اطمینان از تکراري نبودن عنوان پایان بهدانشجو موظف است . 4.3

مراجعه و نسبت به  Thesis.research.ac.irهاي وزارت بهداشت با آدرس  نامه و همچنین به سامانه پایان irandoc.ac.irآدرس 

  .داقدام نمایپژوهش دریافت پیشینه 

توانـد مراحـل نگـارش     میحداکثر تا سه ماه بعد  دانشجوکه به منزله تایید عنوان است، زال در گروه پروپو در صورت تایید پیش .5.3

  .به انجام رساند پروپوزال خود را

 :نامه در صورت لزوم تغییر عنوان پایان )4

نامه و فقط یک بار با ذکر دالیل منطقی از طـرف اسـتاد راهنمـا و     ماه پس از ثبت عنوان پایان دوحداکثر تا در موارد استثنایی  .1.4

مجدداً تمـام مراحـل تاییـد    الزم است . دنامه را تغییر ده تواند عنوان پایان میدانشجو انشکده تایید شوراي تحصیالت تکمیلی د

 .دیعنوان و پروپوزال جدید را حداکثر تا شش ماه طی نمای

 :تعیین استاد مشاور )5

ز اعضاي هیات شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده یک تا سه نفر ااد استاد راهنماي پژوهشی و تایید گروه آموزشی و به پیشنه .1.5

  .شود علمی و یا از صاحبنظران و محققان برجسته به عنوان استاد مشاور تعیین می

  :)خاص فقط در موارد(و مشاور  تغییر استاد راهنما )6

این تغییر باید با موافقت طرفین و با ذکـر دالیـل کـافی و     امکان پذیر است ودر مواردخاص فقط یک بار و تغییر استاد راهنما  .1.6

  .شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده صورت گیرد وه وتایید گر

با ارائه دالیل منطقی بـه گـروه آموزشـی،    ) نامه بیش از دو پنجم مدت زمان اجراي پایان(چنانچه استاد راهنما در مقطع خاصی  .2.6

به تاد راهنما در خصوص تغییر اسگیري  به صورت کتبی جهت تصمیمرا باید مراتب گروه امکان هدایت دانشجو را نداشته باشد، 

  .نمایدشوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده منعکس 

یک بار و بنا به پیشنهاد استاد راهنما و موافقت کتبی استاد مشاور و با ذکر دالیل کافی و پس از تایید فقط تغییر استاد مشاور  .3.6

 .پذیرد شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده انجام میگروه و 

 :پروپوزالتدوین و دفاع از  )7

زیر نظر استاد راهنمـا و اسـتاد   نامه، پروپوزال خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه  وان پایانپس از تایید عنشجو موظف است دان .1.7

صورت عدم رعایت زمان تعیین در .نمایدتدوین و ارائه ) بارگذاري شده دانشکدهکه در سایت (مشاور در فرم مخصوص پروپوزال 

  .کار با استاد راهنما خواهد بودگیري در مورد ادامه روند  تصمیم ،شده
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و در زمـان مقـرر از    امضاي استاد راهنما رسیده به گروه تحویـل دهـد   تایید و پروپوزال تدوین شده را که بهالزم است دانشجو  .2.7

  .پروپوزال خود در گروه دفاع نماید

اییـد جهـت تصـویب بـه شـوراي      و درصـورت ت آموزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفـت  در گروه دانشجو هنگام دفاع پروپوزال  .3.7

 .ارجاع خواهد شد دانشکده شوراي پژوهش/ تحصیالت تکمیلی

وي د تـا  شـو  مـی  بازگردانده دانشجونیاز به بازنگري داشته باشد به نظر اعضاي گروه  پروپوزال دانشجو پس از بررسی از چنانچه .4.7

  .اقدام نمایدور زیرنظر اساتید راهنما و مشانسبت به رفع نواقص و انجام اصالحات ضروري 

گیـرد کـه پـس از ایـن مرحلـه،       دانشـکده صـورت مـی    شوراي پـژوهش / شوراي تحصیالت تکمیلیتصویب نهایی پروپوزال در  .5.7

 .گردد صادر مینامه  کد پایانو  مندرجات پروپوزال در پژوهشیار استاد راهنما ثبت

یـاز بـه بـازنگري داشـته باشـد بـه منظـور انجـام         دانشکده ن شوراي پژوهش/ شوراي تحصیالت تکمیلیازنظر  چنانچه پروپوزال .6.7

اقـدام  انجام اصالحات زیرنظر اساتید راهنما و مشاور تا حداکثر ظرف یک ماه نسبت به  شود به دانشجو بازگردانده می اصالحات

 .نماید

آگاهی و عدم  در صورت عدم تحویل پروپوزال در زمان مقرر مسئولیت کار متوجه دانشجو خواهد بود و عذري در خصوص نبود .7.7

 .رسانی مناسب در این خصوص پذیرفته نیست اطالع

میسـر  شـوراي پـژوهش دانشـکده    / در شوراي تحصیالت تکمیلـی شرکت در آزمون جامع پس از تایید نهایی پروپوزال دانشجو . 8.7

 .باشد می

 

 :نامه تدوین پایان )8

ارت اساتید راهنمـا و مشـاور   با نظ) بارگذاري شده نشکدهداکه در سایت (نامه  نگارش پایانطبق چارچوب باید نامه  ول پایانفص .1.8

 .تدوین گردد

 .نامه گذشته باشد پایانواحد نام و اخذ  سال از زمان ثبت نامه بایستی حداقل یک زمان دفاع از پایان .2.8

 .گیرد ورت میشجو در امتحان جامع صنامه و تدوین آن در مرحله پژوهشی، پس از اعالم قبولی دان نام و اخذ واحد پایان ثبت .3.8

 

 :نامه پایان دفاع برگزاري جلسه پیش )9

دروس نـاقص نیسـت و گذرانیـدن    وي  اطمینان حاصل کند که پرونده آموزشـی دفاع ،  قبل از اقدام به پیشدانشجو الزم است  .1.9

 .را به تایید اداره آموزش و مدیر گروه برساند بق سرفصلطخود  نیاز و اصلی پیش

و تایید حضور در جلسـات   نمودهفاع سایر دانشجویان شرکت دجلسه  5، حداقل در خود دفاع م به پیشقبل از اقداباید  دانشجو. 2.9

 .را دراختیار داشته باشد

 .و مراحل اداري آن را انجام دهد سایت دانشکده اخذ/ واحد آموزشرا از  دفاع پیشآخرین نسخه مجوز دانشجو باید  .3.9

  .وزش دانشکده تحویل دهدبه اداره آم دفاع پیشب مجوز جهت کسذیل را مدارك الزم دانشجو باید . 4.9

 چاپ یا  و معاونت پژوهشی دانشکده/ سنجی در نشریات معتبر ازسوي مسئول علم مقاالتپذیرش / چاپتایید شده  هاي  فرم

 مطابق بـا  دفاع جهت صدور مجوز پیش Pubmed و ISIدو مقاله در مجالت نمایه شده در ) Acceptance(پذیرش گواهی 

 )همین دستورالعمل 14رجوع به بند ( شوراي پژوهش دانشکده/ معیارهاي شوراي تحصیالت تکمیلی



7 

 

  مشاوردانشجو با امضاي اساتید راهنما و  و تاییدیه استاد راهنما مبنی بر آمادگی دفاع پیشفرم تکمیل شده درخواست  

  دانشکده نامه پایان نامه نگارش نامه طبق شیوه متن پایانتنظیم 

 اسـاتید راهنمـا و مشـاور از   کاري و سرقت ادبـی در انتشـارات،    وجه به اهمیت و ضرورت مقابله با موارد احتمالی فریببا ت 

زمان که مشخص شود مقاله تهیه شـده یـا    هر. نمایند نامه دانشجو اطمینان حاصل می در انتشار نتایج پایانصحت مطالب 

نامه خود دفاع  تواند از پایان دانشجو نمیهاي اخالق در پژوهش است،  وسط دانشجو مشمول عدم رعایت جنبهمنتشر شده ت

 .گردد ه مراجع مربوطه در دانشگاه معرفی مینماید و جهت برخورد قانونی ب

سـایت دانشـکده    یا وبپژوهشی معاونت / نتخاب داور یا داوران را از گروهدفاع، فرم ا پس از صدور مجوز پیشدانشجو الزم است . 5.9

 .اخذ و آن را به مدیر گروه مربوطه جهت تعیین استاد یا اساتید داور ارائه دهد

داور خـارج بـا تاییـد شـوراي      دوداور داخـل و  دو  نهـایی  نظر اعضا و مدیر گروه آموزشی و انتخـاب  اسامی داوران پیشنهادي با. 6.9

 .گردد م میاعال شوراي پژوهش دانشکده/ تحصیالت تکمیلی

نامه خود را در اختیار اساتید راهنمـا، مشـاور و داور قـرار     یا فایل الکترونیک پروپوزال و پایان نسخه چاپی استموظف  دانشجو. 7.9

  .دهد

 .شود برگزار می شوراي پژوهشی دانشکده/ دفاع حداقل یک ماه پس از صدور مجوز شوراي تحصیالت تکمیلی جلسه پیش. 8.9

مشاور هماهنگ کنـد و آن   و دفاع خود را ابتدا با اساتید داور و سپس با استادان راهنما پیشتاریخ و زمان وظف است دانشجو م. 9.9

 .پژوهش اطالع دهد/ را به دفتر آموزش

دانشـکده  آمـوزش  بـه  در جلسه  اساتید حاضرتایید  دفاع و پس از تکمیل در جلسه پیشدفاع را  صورتجلسه پیشباید دانشجو . 10.9

  .ویل دهدتح

  .دفاع از هیات داوران پیشنهادي دعوت شود جلسه پیش درالزم است . 11.9

بـا ترکیـب   را دفاع و تایید انجام اصالحات توسط استاد راهنما، درخواست برگزاري جلسـه دفـاع    پس از جلسه پیشگروه باید . 12.9

  .به آموزش دانشکده ارائه نمایدهیات داوران پیشنهادي 

بار تکرار  دفاع براي صدور مجوز دفاع فقط یک جلسه پیشبرگزاري نامه تایید نگردد،  دفاع، پایان که در جلسه پیشدر صورتی . 13.9

 ی و تحصـیالت تکمیلـی  تصمیمات متخـذه ازسـوي شـوراي آموزشـ     تابعیید در بار دوم ادامه کار دانشجو در صورت عدم تا. شود می

  .باشد میدانشگاه 

دفاع، دانشجو باید با رعایت سقف مدت مجاز دوره و سایر مقررات آموزشی دانشـگاه،   نامه در جلسه پیش در صورت تایید پایان. 14.9

 .نامه خود دفاع نماید از پایان

 :نامه دفاع از پایانکسب مجوز  )10

نما، مشاور و نظر اساتید راهدفاع و انجام اصالحات پیشنهادي مورد پس از برگزاري جلسه پیش روز15حداقل تواند  میدانشجو . 1.10

  .نامه خود دفاع کند و کسب تاییدیه ایشان از پایان داور
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 :برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه )11

روز قبل از جلسه دفـاع   10خود را حداقل اصالحی نامه  پایانیا فایل الکترونیک پروپوزال و  نسخه چاپی استموظف  دانشجو. 1.11

  .ار دهددر اختیار اساتید راهنما، مشاور و داور قر

دفتـر   انتخـاب و بـا همـاهنگی   مشـاور  اسـتادان راهنمـا و   ا ابتدا با اساتید داور و سپس تاریخ و زمان دفاع خود ر بایددانشجو . 2.11

 .دانشکده تعیین نماید پژوهش/ آموزش

مسـئولین دانشـکده بـه     وسـیله  زمان و مکان برگزاري جلسه دفاع باید حداقل یک هفته قبل از موعد مقرر و با اعالم کتبی به. 3.11

زمان و مکان برگزاري جلسه دفاع ازطریق درج آگهی در تـابلو اعالنـات دانشـکده، گـروه و     . اطالع اساتید راهنما، مشاور و داور برسد

 .محل برگزاري جلسه باید توسط مسئول مربوطه به اطالع عموم برسد

حضور ناظر شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده، دانشجو، اسـتادان  جلسه دفاع با ریاست استاد راهنماي پژوهشی تشکیل و با . 4.11

 . اعضاي هیات داوران رسمیت می یابد ازراهنما و مشاور و نماینده معاونت آموزشی دانشگاه و حداقل دو تن دیگر

نگی بـا اسـاتید   دانشکده و پـس از همـاه   اداره آموزشتغییر ساعت، روز و مکان جلسه دفاع فقط یک بار و درصورت موافقت . 5.11

  .باشد پذیر می مربوطه امکان

نامـه خـود را بـه همـراه داشـته باشـد و از        پروپـوزال و پایـان   نسخه چاپینسخه الکترونیکی یا باید براي جلسه دفاع دانشجو . 6.11

  .براي ارائه استفاده کند...) مانند پاورپوینت و(هاي مناسب  شیوه

برگزاري مناسب جلسه دفاع منظور  تور، کامپیوتر و سایر موارد الزم بهمحل دفاع، نور و پروژکآماده بودن  باید در مورددانشجو . 7.11

  .اطمینان حاصل نماید

 .در جلسه دفاع دانشجو مسئول پاسخگویی به سواالت داوران است. 8.11

پـژوهش دانشـکده اخـذ و نسـبت بـه      / سایت یا دفتر آموزش از وب مجله رادر مجالت معتبر، فرم ارزیابی قبل از ارسال مقاله . 9.11

دانشـکده جهـت    اقدام نموده و فرم مربوطه را به دفتر آموزشمعاونت پژوهشی دانشکده / سنجی علممسئول تاییدیه مجله از دریافت 

 .تحویل دهیدلحاظ نمودن نمره مقاله 

  :مراحل بعد از دفاع )12

د باید نسبت به رفع آن اقدام و سپس تاییدیه اعمال اصـالحات را  نیاز به اصالحات داشته باشدانشجو نامه  در صورتی که پایان.1.12

 .اخذ نماید) مشاور، راهنما و داوراساتید (از هیات داوران 

سایت دانشگاه به  مطابق با استانداردهاي کتابخانه مرکزي که در وبرا  )به صورت دورو(نامه  هاي چاپی پایان نسخهانشجو باید د.2.12

 .بدهد تهیه و تحویل دانشکده CD همراه با وپس از تایید نهایی استاد راهنما  ،موجود استLIB.IUMS.AC.IR آدرس 

 .شودبارگذاري در سایت پژوهشیار دانشگاه  نامه پایاننهایی  فایلالزم است  .3.12

 :نامه مهلت دفاع از پایان )13

 .شهریور ماه باید دفاع نماید 31تا ر نیمسال دوم ه، و دبهمن ما 30در نیمسال اول آماده دفاع باشد تا نامه دانشجو  پایاناگر . 1.13

اند، در صورتی که نیاز به فرصـت اضـافه داشـته باشـند      سال خود را جهت تحصیل به اتمام رسانده 5/4دانشجویانی که مهلت . 2.13

اضافی به فرصت تحصیلی باید پس از اخذ فرم تمدید سنوات از اداره آموزش دانشکده و تکمیل آن، دالیل منطقی خود درزمینه نیاز 
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 موردتایید اساتید گروه آموزشی مربوطه و شوراي تحصیالت تکمیلیدانشجو  ارائه شدهچنانچه دالیل . را به استاد راهنما ارائه نمایند

 . نمایدنامه اقدام  تواند در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد پایان میوي دانشکده قرار گیرد 

موردتایید استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه قرار ، شده دانشجو در مورد تمدید فرصت تحصیلی اضافیچنانچه دالیل ارائه . 3.13

 .عمل خواهد آمد مخالفت، و از ادامه تحصیل دانشجو ممانعت بهوي نگیرد، با تمدید سنوات 

ی و فرصت تحصیلی اضاف نشودام دوره هاي اعطائی شوراي آموزشی، موفق به اتم از فرصتمندي  بهرهعلیرغم چنانچه دانشجو . 4.13

ون یکمیسموافق ، راي )اخذ تایید گروه و شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده(براي دفاع موردنیاز باشد باید عالوه بر طی مراحل فوق 

  .نیز الزامی خواهد بود پرداخت جریمهو اخذ دانشگاه  بررسی موارد خاص

 :مقاله پایان نامهدهی  و نمرهارزشیابی  )14

  هر مقالهبه ازاي  نمره  ع مقالهنو
نمره تخصیص یافته به 

  نامه پایان

در مجالت نمایه شده  دو مقاله) Acceptance( چاپ یا گواهی پذیرش *
  )دفاع پیشصدور مجوز الزامی جهت ( Pubmed و ISIدر 

براساس  نمره 2تا  1بین 
  ضریب تاثیر مقاله

20-18  

در مقاله اضافی تشویقی  یک) Acceptance(چاپ یا گواهی پذیرش  **
  ISC و ISI ،Pubmed ،Scopus  مجالت نمایه شده در

  19-20  حداکثر یک نمره

 

مقاله دوم که لزوماً منتج از پایان نامه نیست، بایـد در حـوزه   . باشد نامه دانشجو بایست مستخرج از پایان حداقل یکی از مقاالت فوق می *

اعم از جایگاه دانشجو در مقاله و یـا  (لی هر دانشکده باید سایر شرایط مربوط به مقاله دوم شوراي تحصیالت تکمی. تخصصی دانشجو باشد

 .را تعیین کرده و به اطالع دانشجویان مربوطه برساند) توانند استفاده کنند تعداد دانشجویانی که از یک مقاله می

، ISI ،Pubmedفه مـرتبط بـا رشـته در نشـریات نمایـه شـده در       عالوه بر دو مقاله الزامی براي دفاع، در صورت ارائه یک مقاله اضـا  **

Scopus و ISC مطابق با معیارهاي شـوراي تحصـیالت   در طول دوره تحصیل چاپ یا پذیرش شده باشد، حداکثر یک نمره تشویقی  که

  .شدنامه وي اضافه خواهد  به نمره پایانشوراي پژوهش دانشکده / تکمیلی

مربوطه را به عنوان اولـین آدرس خـود در   گروه آموزشی و دانشکده، فوق، آدرس دانشگاه،  لیه مقاالتالزم است دانشجو در ک. 1.14

دانشکده، دانشـجو بـه    پژوهشی/ نامه، باید بر اساس مصوبات شوراي تحصیالت تکمیلی در مقاله منتج از پایان. مقاله ذکر نموده باشد

  .نویسنده اول یا مسئول باشدعنوان 

گیـري   نامه دانشجو براساس ثبت اختراع، پتنت، و موارد مشابه منوط بـه نظـر و تصـمیم    مره تشویقی به نمره پایاناختصاص ن. 2.14

 .کمیته مالکیت فکري دانشگاه خواهد بود

 :بندي آن به شرح ذیل است و سطحشود  گردد، ولی در میانگین کل محاسبه نمی ثبت میکارنامه دانشجو نامه در  نمره پایان. 3.14

  نمره  جهدر

  19-20  عالی

  18-18.99  بسیارخوب

  16.5-17.99  خوب

  15-16.49  قابل قبول

  15کمتر از   غیرقابل قبول
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  :هاي اخالق در پژوهش جنبه )15

اي از آداب و اصول اخالقی است که قرار است توسط تمام اعضاء یک جامعه در فرایند استفاده، تولید و نشر  اخالق پژوهشی مجموعه

مورد توافق متخصصان  "اصولی نانوشته"اند، یا همچون  اي مکتوب و مدون شده این آداب یا در قالب منشورهاي حرفه. وددانش رعایت ش

  .هاي مختلف قرار گرفته اند رشته

 در سایه این اخالق پژوهشگران به یکدیگر اعتماد. اخالق پژوهشی ضامن سالمت و استواري فرایند تولید دانش، اشتراك و نشر آن است

هاي  اي عظیم است که پایه این اعتماد دوجانبه سرمایه. کند هاي پژوهشی اطمینان می دارند و جامعه نیز به اصالت، صحت و درستی یافته

  .شود پیشرفت و پویایی هر جامعه بر آن استوار می

بندي کلی هفت  در یک تقسیم. را شناخت برداران از نتایج آن براي رعایت اخالق پژوهشی باید عوامل دخیل در فرایند تولید علم و بهره

  :ها عبارتند از این گروه. شوند مند می گروه اصلی در این فرایند مشارکت دارند یا از آثار آن بهره

 سیستم یا جامعه موردمطالعه  

 پدیدآورندگان آثار مورد استناد  

 پژوهشگران همکار  

 هاي متولی نشر علمی رسانه  

 خوانندگان آثار علمی  

 حامی پژوهش و پژوهشگر هاي سازمان  

 پژوهشگران آینده 

  :موارد مهم رفتارهاي نادرست

 اي ساختگی گزارش داده یا یافته/ ثبت: جعل  

 ها ها و یافته ها، داده سازي ابزارها، مواد، پروتکل دگرگون: تحریف  

 هاي دیگران بدون ارجاع صحیح و صریح ها و نوشته ها، فرایندها، یافته یازي به ایده دست: سرقت  

 ارائه و نشر مطالب با ماهیت یکسان تحت عناوین متمایز: نشر همپوشان  

 پرولتاریاي علمی، برخورد ناشایست با عوامل و عناصر مرتبط با پژوهش و محیط زیست: تضییع حقوق 

  

 درصورت لزوم ه وگردد دانشجویان قبل از دفاع از پروپوزال خود نسبت به شرکت در کارگاه اخالق در پژوهش اقدام نمود پیشنهاد می

  .را به گروه ارائه نماینددر کارگاه مزبور  گواهی مبنی بر شرکت

  

 هاي پژوهشی در دانشگاه منوط به اخذ مجوز کمیته اخالق پژوهشی است نامه و طرح شروع و انجام پایان. 
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 بایدها در اخالق پژوهشی

 توضیح بایدها

 داشتن تخصص در موضوع پژوهش
ی و مرتبط با موضوع پژوهش داشته باشد و توان علمی خود را در انجام آن پژوهشگر باید دانش کاف

 .به کار ببندد

 اصالت موضوع
پژوهشگر باید قانع باشد که موضوع پژوهش او از نظر جامعه علمی مربوط، داراي ارزش و اصالت 

 .است

 .روز باشد العات بهپژوهشگر باید در موضوع پژوهش همواره داراي اط اهتمام مداوم در مهارت آموزي

 صداقت
هاي پژوهشی خود را به طور دقیق، مکتوب و با بیان جزییات ضروري در اختیار  پژوهشگر باید یافته

 .جامعه علمی قرار دهد

 بیطرفی
طرفانه و بدون دخالت دادن تمایالت        هاي پژوهشی خود را بی پژوهشگر باید تحلیل و گزارش

 .دهنده ارائه دهد می و جنسیتی یا انتظارات موسسه سفارشمغرضانه، عوامل نژادي، قو

 انتقاد پذیري
بینی و  پژوهشگر موظف است از خودمحوري بپرهیزد و ضمن ارج نهادن به نقدها از خودبزرگ

 .نابردباري دوري کند

 امانتداري
اري نماید و پژوهشگر موظف است از تمامی منابع و ابزارهایی که در اختیار دارد به نحو احسن نگهد

 .همچنین حق مالکیت دیگران در برخورداري از اطالعات بدست آمده را رعایت کند

 رعایت منافع ذینفعان
درستی بشناسد و این حقوق را  هاي مرتبط با پژوهش را به پژوهشگر موظف است حقوق همه گروه

 .رعایت نماید

 حفظ حریم خصوصی افراد
احترام بگذارد و از استفاده از اطالعات خصوصی پژوهشگر باید به حریم خصوصی افراد 

 .کنندگان بدون رضایت آنها یا کسب رضایت اجباري خودداري نماید مشارکت

 سالمت، ایمنی و حفظ محیط زیست
هاي احتمالی در پژوهش را در  هاي الزم براي جلوگیري از تمامی آسیب پژوهشگر موظف است احتیاط

 .نظر بگیرد

 ناد، مدارك قدیمیحفاظت از اشیا، اس
پژوهشگر موظف است به هنگام پژوهش بر روي مطالعه اسناد و مدارك قدیمی، از ضوابط و 

 .اي به آنها وارد ننماید استانداردهاي موجود آگاه بوده و در جریان پژوهش صدمه

 استفاده بهینه از منابع موجود
نحو صحیح، موثر و بهینه و به دور پژوهشگر موظف است در انجام مراحل پژوهش از منابع موجود به 

 .از اسراف استفاده نماید

 ارجاع و استناد
پژوهشگر موظف است در صورت استفاده مستقیم و یا غیرمستقیم از آثار دیگران به منابع مورد 

 .استفاده استناد نماید

 .فق پایبند باشدپژوهشگر موظف است به تعهدات خود در انجام به موقع مورد توا انجام به موقع تعهدات

 پذیري مسئولیت
تمامی نویسندگان باید مسئولیت صحت محتواي پژوهش و توافق در مورد ثبت ترتیب اسامی 

 .نویسندگان و امتیازهاي مادي و معنوي آن را بپذیرند
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  نبایدها در اخالق پژوهشی

 توضیح نبایدها

 سرقت علمی
ها یا نتایج دیگران به  یسنده دیگر یا انتساب ایدهسرقت علمی، شامل اقتباس نزدیک افکار و الفاظ نو

 خود، بدون ارجاع مستندات 

 )کشی علمی بهره(پرولتاریاي علمی 
منظور از پرولتاریاي علمی این است که پژوهشگر افرادي را براي پژوهش به کار گیرد، سپس بعد از 

 .ام خود منتشر کندتحویل کار با دخل و تصرف اندکی در پژوهش صورت گرفته، آن را به ن

 ها یا نتایج ساختگی ها عبارتست از گزارش مطالب غیرواقعی و ارائه داده جعل داده ها جعل داده

 ها  تحریف داده
اي دستکاري  ها به گونه آوري داده   مواد پژوهش یا فرایند جمع    که                                                                                                         ها این است  منظور از تحریف داده

 .اي حذف یا تغییر کند که نتیجه پژوهش در راستاي اهداف خاص تحقق یابد شود یا داده

 حمایت مالی موازي چند موسسه
 زمان مجاز نیست، طور هم استفاده از حمایت مالی براي انجام یک پژوهش توسط چند موسسه به

 .مگر اینکه با اطالع و توافق همه موسسات طرف قرارداد باشد

 .زمان یک مقاله، جهت بررسی و چاپ در دو یا چند مجله مجاز نیست ارسال هم ارائه موازي نتایج

 .ارسال مجدد یک مقاله چاپ شده به یک مجله دیگر جهت بررسی و چاپ غیرمجاز است ارسال مجدد نتایج چاپ شده

 پوشان ج همانتشار نتای
اي با عنوان جدید به  پژوهشگر مجاز نیست نتایج مقاله پیشین خود را با اندکی تغییر در متن در مقاله

 .چاپ برساند

هاي  پرداخت به منظور نفوذ در داوري

 ها مرتبط با پروژه
 .هرگونه پرداخت و اعمال نفوذ جهت تغییر نتیجه داوري نتایج پژوهشی غیرمجاز است

  

  

  




