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 مقدمه:

 

 دانشجوی گرامی:

نامه تحصیلیی خیود را داریید بیه شی ا پایانو پروپوزال  مراحل آموزشی قصد تدوین و نگارش اینک که به یاری خداوند متعال با گذراندن

مربوط به دوره تحصلیی دکتیری نامه آموزشی بار با دقت آئلنحت اً یک دستورالع لعالوه بر مطالعه این حصلل، شود در آغاز تتوصله می

سیایت معاونیت از طریی  را شورای عیالی برنامیه رییعی عییوش پعشی ی  29/8/86مصوب سی و پنج لن جیسه مورخ ( Ph.Dتخصصی )

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

نامیه بیه عنیوان ه راهی کنید. پایان نامهپایانپروپوزال و ا تدوین کامل تواند ش ا را تای نگاشته شده و میبه شلوه سادهدستورالع ل این 

باشد کیه شیامل شناسیایی، طیرئ مسیلیه عی یی، بلیان های الزش برای اخذ درجه در رشته و مقطع تحصلیی مربوطه میبخشی از فعاللت

ی ی از دالیل طور منطقی و عی ی نگاشته شود. به بایستی؛ بنابراین گلری استفرضله، هدف، روش تحقل ، مراحل تحقل ، بحث و نتلجه

الزش اسیت . اسیتی دکتیرا یطع تحصیلمق نامه تحصلییپایانمرحیه پژوهشی و انجاش  ، هدایت دانشجو در کل مسلردستورالع لتهله این 

مورد قبول دانشگاه برخوردار نباشد، اردهای تعللن شده ای که از استاندنامهنامه خود را به زبان فارسی تنظلم کنند. پایاندانشجویان 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) دکتری تخصصیدانشجویان دوره  پایان نامه داخلی دستورالعمل

 

 نحوه انتخاب استاد راهنمای پژوهشی: (1

اهن ای نامه استاد رهای پژوهشی و تدوین پایاندر مرحیه پژوهشی عالوه بر استاد راهن ای تحصلیی جهت راهن ایی در فعاللت .1.1

 شود.پژوهشی انتخاب می

موافقت استاد، تایلد گروه و تصویب شورای تحصلالت ت  لییی دانشی ده انتخیاب  تقاضای دانشجو،استاد راهن ای پژوهشی به . 2.1

 خواهد شد.

 .ن ایدانتخاب را  راهن ای پژوهشی خود پایان نل سال سوش استاد از ابتدای نل سال دوش تحصلیی تا حداکثرالزش است دانشجو . 3.1

 .باشدراهن ای تحصلیی به عنوان استاد راهن ای پژوهشی بالمانع می انتخاب استاد. 4.1

سیتاد انتخیاب بیلا از ییک نبیر بیه عنیوان اوه و تایلد شورای تحصلالت ت  لیی دانشی ده، استثنایی به پلشنهاد گر در موارد. 5.1

 راهن ای پژوهشی بالمانع است.

راهن ای پژوهشی دوش  انتخاب استاد داخل گروه آموزشی انتخاب شود.استادان باید از بلن ترجلحاً وهشی اول . استاد راهن ای پژ6.1

 بالمانع است. دانشجو دانشگاه محل تحصللگروه و  خارج از هلات عی یه داشتن شرایط الزش از ملان اعضای مشروط ب

های تحیت نامیهمشاور با مراجعیه بیه گیروه آموزشیی از تعیداد پایان قبل از ه اهنگی با استادان راهن ا ودانشجو موظف است . 7.1

 . و مشاوره ایشان اطالع حاصل ن اید راهن ایی

تواند در بدو ورود دانشجویان جدید اطالعات جامعی از آنها مشت ل بر سیواب  مدیر گروه یا ن اینده تحصلالت ت  لیی گروه می. 8.1

 .اختلار اعضای هلات عی ی گروه قرار بدهدآموزشی و پژوهشی دریافت ن وده و در 

گلری درزملنیه بررسیی حلطیه عی یی و عالئی  پژوهشیی منظور ک ک به دانشجویان قبل از تصی لمهای آموزشی باید بهگروه. 9.1

 اساتلد، اطالعات الزش را در زملنه سواب  آموزشی و پژوهشی اعضای هلات عی ی در سایت گروه قرار دهند.

 :نامهوان پایانزمان تعیین عن (2

نامیه خیود را در قالیب طیرئ عنیوان پایان، در مدت زمان محدود بیه آغیاز نل سیال دوش و پاییان نل سیال  هیارشدانشجو باید  .1.2

دانشی ده شیورای پیژوها  /ویب گروه و شورای تحصلالت ت  لیییپلشنهادی با نظر استاد راهن ای پژوهشی مشخص و به تص

 برساند.

 .گردداز تحصلل تیقی شده و موجب سیب ادامه تحصلل می دانشجوه در مهیت مقرر به منعله انصراف نامپایان عدش ثبت عنوان .2.2

اسیاس تقیویم دانشیگاهی در بر اسیتنامه تا زمانی که آن را به پاییان نرسیانلده پس از انتخاب واحد پایاندانشجو موظف است  .3.2

 امه در آخرین نل سال تحصلیی وارد کارنامه خواهد شد.ناین حال ن ره پایان باناش ن اید. های بعدی نلع ثبتسالنل 

 نامه:انتخاب و تصویب عنوان پایان (3

های نامیهبیرای اطیالع از پایاندانشجو نامه با استاد راهن ای خود مشورت ن اید. ان پایانبرای پلدا کردن عنودانشجو  الزش است .1.3

 .دین امراجعه سایت آنها یا وبگاه تواند به کتابخانه دانش ده/ دانشپلشلن دانش ده و گروه می
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با  و زملنه تحقلقاتی اساتلد گروهکاربردی بودن، موضوعات روز با توجه به معلارهایی مانند نلاز جامعه، تواند نامه میعنوان پایان .2.3

 شود. انتخابتایلد گروه آموزشی 

پروپیوزال بایید شیامل عنیوان شیود. پلاائه میارپروپوزال و حداکثر در دو صبحه به گروه عنوان پلشنهادی در قالب یک پلا .3.3

دقل  بوده و بلان مسلیه و اهداف، بررسی متون اولله، روش اجرای مختصر و نوآوری موضوع در آن درج شده باشد و بیه تایلید 

 استاد راهن ا رسلده باشد.

پژوهشگاه عیوش و فناوری اطالعیات اییران بیا نامه به سایت منظور اط لنان از ت راری نبودن عنوان پایانبهدانشجو موظف است . 4.3

مراجعه و نسبت به  Thesis.research.ac.irهای وزارت بهداشت با آدرس نامهو ه چنلن به سامانه پایان irandoc.ac.irآدرس 

 د.اقداش ن ایپژوها دریافت پلشلنه 

توانید مراحیل نگیارش میحداکثر تا سه ماه بعید  دانشجوکه به منعله تایلد عنوان است، زال در گروه پروپودر صورت تایلد پلا .5.3

 به انجاش رساند. پروپوزال خود را

 نامه در صورت لزوم:تغییر عنوان پایان (4

نامه و فقط یک بار با ذکر دالیل منطقیی از طیرف اسیتاد راهن یا و ماه پس از ثبت عنوان پایان دوحداکثر تا در موارد استثنایی  .1.4

مجیدداً ت یاش مراحیل تایلید د. الزش است نامه را تغللر دهتواند عنوان پایانمیدانشجو انش ده تایلد شورای تحصلالت ت  لیی د

 د.لعنوان و پروپوزال جدید را حداکثر تا شا ماه طی ن ای

 تعیین استاد مشاور: (5

ز اعضای هلیات شورای تحصلالت ت  لیی دانش ده یک تا سه نبر ااد استاد راهن ای پژوهشی و تایلد گروه آموزشی و به پلشنه .1.5

 شود.عی ی و یا از صاحبنظران و محققان برجسته به عنوان استاد مشاور تعللن می

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

این تغللر باید با موافقت طیرفلن و بیا ذکیر دالییل کیافی و  ام ان پذیر است ودر مواردخاص فقط یک بار و تغللر استاد راهن ا  .1.6

 شورای تحصلالت ت  لیی دانش ده صورت گلرد. وه وتایلد گر

نامه( با ارائه دالیل منطقی بیه گیروه آموزشیی،  نانچه استاد راهن ا در مقطع خاصی )بلا از دو پنجم مدت زمان اجرای پایان .2.6

به تاد راهن ا در خصوص تغللر اسگلری به صورت کتبی جهت تص لمرا باید مراتب گروه ام ان هدایت دانشجو را نداشته باشد، 

 ن اید.شورای تحصلالت ت  لیی دانش ده منع س 

یک بار و بنا به پلشنهاد استاد راهن ا و موافقت کتبی استاد مشاور و با ذکر دالیل کافی و پس از تایلید فقط تغللر استاد مشاور  .3.6

 پذیرد.شورای تحصلالت ت  لیی دانش ده انجاش میگروه و 

 پروپوزال:تدوین و دفاع از  (7

زیر نظر اسیتاد راهن یا و اسیتاد نامه، پروپوزال خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه وان پایانپس از تایلد عنشجو موظف است دان .1.7

صورت عدش رعایت زمان تعللن در ن اید.بارگذاری شده( تدوین و ارائه  دانش دهمشاور در فرش مخصوص پروپوزال )که در سایت 

 کار با استاد راهن ا خواهد بود.گلری در مورد ادامه روند تص لم ،شده
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و در زمیان مقیرر از  امضای استاد راهن ا رسلده به گروه تحوییل دهید تایلد و پروپوزال تدوین شده را که بهالزش است دانشجو  .2.7

 پروپوزال خود در گروه دفاع ن اید.

ایلید جهیت تصیویب بیه شیورای و درصیورت تآموزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفیت در گروه دانشجو هنگاش دفاع پروپوزال  .3.7

 ارجاع خواهد شد. دانش ده تحصلالت ت  لیی/ شورای پژوها

وی د تیا شیومی بازگردانیده دانشجونلاز به بازنگری داشته باشد به نظر اعضای گروه  پروپوزال دانشجو پس از بررسی از  نانچه .4.7

 اقداش ن اید.ور زیرنظر اساتلد راهن ا و مشانسبت به رفع نواقص و انجاش اصالحات ضروری 

گلیرد کیه پیس از ایین مرحییه، دانشی ده صیورت می شورای تحصلالت ت  لییی/ شیورای پیژوهاتصویب نهایی پروپوزال در  .5.7

 .گرددصادر مینامه کد پایانو  مندرجات پروپوزال در پژوهشلار استاد راهن ا ثبت

لیاز بیه بیازنگری داشیته باشید بیه منظیور انجیاش دانش ده ن شورای تحصلالت ت  لیی/ شورای پژوهاازنظر   نانچه پروپوزال .6.7

اقیداش انجاش اصالحات زیرنظر اساتلد راهن ا و مشیاور تا حداکثر ظرف یک ماه نسبت به  شودبه دانشجو بازگردانده می اصالحات

 ن اید.

آگاهی و عیدش  در صورت عدش تحویل پروپوزال در زمان مقرر مسلوللت کار متوجه دانشجو خواهد بود و عذری در خصوص نبود .7.7

 .رسانی مناسب در این خصوص پذیرفته نلستاطالع

ملسیر در شورای تحصلالت ت  لییی/ شیورای پیژوها دانشی ده شرکت در آزمون جامع پس از تایلد نهایی پروپوزال دانشجو . 8.7

 باشد.می

 

 نامه:تدوین پایان (8

ارت اسیاتلد راهن یا و مشیاور با نظ( بارگذاری شده نش دهداکه در سایت نامه )نگارش پایانطب   ار وب باید نامه ول پایانفص .1.8

 تدوین گردد.

 .نامه گذشته باشدپایانواحد ناش و اخذ سال از زمان ثبتنامه بایستی حداقل یکزمان دفاع از پایان .2.8

 .گلردورت میشجو در امتحان جامع صنامه و تدوین آن در مرحیه پژوهشی، پس از اعالش قبولی دانناش و اخذ واحد پایانثبت .3.8

 

 :نامهپایان دفاعبرگزاری جلسه پیش (9

دروس نیاقص نلسیت و گذرانلیدن وی  اط لنان حاصل کند که پرونیده آموزشییدفاع ، قبل از اقداش به پلادانشجو الزش است  .1.9

 را به تایلد اداره آموزش و مدیر گروه برساند. ب  سرفصلطخود  نلاز و اصییپلا

و تایلد حضیور در جیسیات  ن ودهفاع سایر دانشجویان شرکت دجیسه  5، حداقل در خود دفاعش به پلاقبل از اقداباید  دانشجو. 2.9

 را دراختلار داشته باشد.

 و مراحل اداری آن را انجاش دهد. سایت دانش ده اخذواحد آموزش/ را از  دفاعپلاآخرین نسخه مجوز دانشجو باید  .3.9

 وزش دانش ده تحویل دهد.به اداره آم دفاعپلاب مجوز جهت کسذیل را مدارک الزش دانشجو باید . 4.9

 چاپ یا  و سنجی/ معاونت پژوهشی دانش دهدر نشریات معتبر ازسوی مسلول عیم مقاالت اپ/ پذیرش تایلد شده  هایفرش

 مطاب  بیا دفاعجهت صدور مجوز پلا Pubmed و ISIدو مقاله در مجالت نمایه شدده در ( Acceptanceپذیرش )گواهی 

 ه لن دستورالع ل( 14)رجوع به بند  معلارهای شورای تحصلالت ت  لیی/ شورای پژوها دانش ده
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  مشاوردانشجو با امضای اساتلد راهن ا و  و تایلدیه استاد راهن ا مبنی بر آمادگی دفاعپلافرش ت  لل شده درخواست 

  دانش ده نامهپایان نامه نگارشنامه طب  شلوهمتن پایانتنظلم 

 اسیاتلد راهن یا و مشیاور ازکاری و سیرقت ادبیی در انتشیارات، وجه به اه لت و ضرورت مقابیه با موارد احت الی فریببا ت 

زمان که مشخص شود مقاله تهلیه شیده ییا  ن ایند. هرنامه دانشجو اط لنان حاصل میدر انتشار نتایج پایانصحت مطالب 

نامه خود دفاع تواند از پایاندانشجو ن یهای اخالق در پژوها است، وسط دانشجو مش ول عدش رعایت جنبهمنتشر شده ت

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

سیایت دانشی ده ییا وبپژوهشی نتخاب داور یا داوران را از گروه/ معاونت دفاع، فرش اپس از صدور مجوز پلادانشجو الزش است . 5.9

 اخذ و آن را به مدیر گروه مربوطه جهت تعللن استاد یا اساتلد داور ارائه دهد.

داور خیارج بیا تایلید شیورای  دوداور داخیل و دو  نهیایی نظر اعضا و مدیر گروه آموزشی و انتخیاب اسامی داوران پلشنهادی با. 6.9

 گردد.ش میاعال تحصلالت ت  لیی/ شورای پژوها دانش ده

نامه خود را در اختلار اسیاتلد راهن یا، مشیاور و داور قیرار یا فایل ال ترونلک پروپوزال و پایان نسخه  اپی استموظف  دانشجو. 7.9

 دهد.

 شود.برگعار می دفاع حداقل یک ماه پس از صدور مجوز شورای تحصلالت ت  لیی/ شورای پژوهشی دانش دهجیسه پلا. 8.9

مشاور ه اهنی  کنید و آن  و دفاع خود را ابتدا با اساتلد داور و سپس با استادان راهن اپلاتاریخ و زمان وظف است دانشجو م. 9.9

 را به دفتر آموزش/ پژوها اطالع دهد.

دانشی ده آمیوزش بیه در جیسه  اساتلد حاضرتایلد  دفاع وپس از ت  لل در جیسه پلادفاع را صورتجیسه پلاباید دانشجو . 10.9

 ویل دهد.تح

 .دفاع از هلات داوران پلشنهادی دعوت شودجیسه پلا درالزش است . 11.9

بیا ترکلیب را دفاع و تایلد انجاش اصالحات توسط استاد راهن ا، درخواست برگعاری جیسیه دفیاع پس از جیسه پلاگروه باید . 12.9

 به آموزش دانش ده ارائه ن اید.هلات داوران پلشنهادی 

بار ت یرار  دفاع برای صدور مجوز دفاع فقط یکجیسه پلابرگعاری نامه تایلد نگردد، دفاع، پایانکه در جیسه پلادر صورتی . 13.9

 ی و تحصیلالت ت  لیییتصی ل ات متخیذه ازسیوی شیورای آموزشی تابعیلد در بار دوش ادامه کار دانشجو شود. در صورت عدش تامی

 باشد.میدانشگاه 

دفاع، دانشجو باید با رعایت سقف مدت مجاز دوره و سایر مقررات آموزشیی دانشیگاه، نامه در جیسه پلادر صورت تایلد پایان. 14.9

 نامه خود دفاع ن اید.از پایان

 نامه:دفاع از پایانکسب مجوز  (10

ن ا، مشاور و نظر اساتلد راهدفاع و انجاش اصالحات پلشنهادی موردپس از برگعاری جیسه پلا روز15حداقل تواند میدانشجو . 1.10

 نامه خود دفاع کند.و کسب تایلدیه ایشان از پایان داور
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 برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه: (11

روز قبل از جیسیه دفیاع  10خود را حداقل اصالحی نامه پایانیا فایل ال ترونلک پروپوزال و  نسخه  اپی استموظف  دانشجو. 1.11

 ار دهد.در اختلار اساتلد راهن ا، مشاور و داور قر

دفتیر  انتخیاب و بیا ه یاهنگیمشیاور اسیتادان راهن یا و ا ابتدا با اساتلد داور و سیپس تاریخ و زمان دفاع خود ر بایددانشجو . 2.11

 دانش ده تعللن ن اید. آموزش/ پژوها

مسیلوللن دانشی ده بیه  وسیلیهزمان و م ان برگعاری جیسه دفاع باید حداقل یک هبته قبل از موعد مقرر و با اعالش کتبیی به. 3.11

اطالع اساتلد راهن ا، مشاور و داور برسد. زمان و م ان برگعاری جیسه دفاع ازطری  درج آگهیی در تیابیو اعالنیات دانشی ده، گیروه و 

 محل برگعاری جیسه باید توسط مسلول مربوطه به اطالع ع وش برسد.

حضور ناظر شورای تحصلالت ت  لیی دانش ده، دانشیجو، اسیتادان جیسه دفاع با ریاست استاد راهن ای پژوهشی تش لل و با . 4.11

 اعضای هلات داوران رس لت می یابد.  ازراهن ا و مشاور و ن اینده معاونت آموزشی دانشگاه و حداقل دو تن دیگر

نگی بیا اسیاتلد دانشی ده و پیس از ه یاه اداره آموزشتغللر ساعت، روز و م ان جیسه دفاع فقط یک بار و درصورت موافقت . 5.11

 باشد.پذیر میمربوطه ام ان

نامیه خیود را بیه ه یراه داشیته باشید و از پروپیوزال و پایان نسیخه  یاپینسخه ال ترونل ی یا باید برای جیسه دفاع دانشجو . 6.11

 های مناسب )مانند پاورپوینت و...( برای ارائه استباده کند.شلوه

برگعاری مناسب جیسه دفاع منظور تور، کامپلوتر و سایر موارد الزش بهمحل دفاع، نور و پروژکآماده بودن  باید در مورددانشجو . 7.11

 اط لنان حاصل ن اید.

 .در جیسه دفاع دانشجو مسلول پاسخگویی به سواالت داوران است. 8.11

پیژوها دانشی ده اخیذ و نسیبت بیه سایت یا دفتر آمیوزش/ از وب مجیه رادر مجالت معتبر، فرش ارزیابی قبل از ارسال مقاله . 9.11

دانشی ده جهیت  اقداش ن وده و فرش مربوطه را به دفتر آموزشسنجی/ معاونت پژوهشی دانش ده عیممسلول تایلدیه مجیه از دریافت 

 .تحویل دهلدلحاظ ن ودن ن ره مقاله 

 مراحل بعد از دفاع: (12

د باید نسبت به رفع آن اقداش و سپس تایلدیه اع ال اصیالحات را نلاز به اصالحات داشته باشدانشجو نامه در صورتی که پایان.1.12

 .مشاور( اخذ ن اید، راهن ا و داوراساتلد از هلات داوران )

سایت دانشگاه به مطاب  با استانداردهای کتابخانه مرکعی که در وبرا  نامه )به صورت دورو(های  اپی پایاننسخهانشجو باید .د2.12

 .بدهد تهله و تحویل دانش ده CD ه راه با وپس از تایلد نهایی استاد راهن ا  ،موجود استLIB.IUMS.AC.IR آدرس 

 شود.بارگذاری در سایت پژوهشلار دانشگاه  نامهپایاننهایی  فایلالزش است  .3.12

 :نامهمهلت دفاع از پایان (13

 شهریور ماه باید دفاع ن اید. 31تا ر نل سال دوش ه، و دبه ن ما 30در نل سال اول آماده دفاع باشد تا نامه دانشجو پایاناگر . 1.13

اند، در صورتی که نلاز به فرصیت اضیافه داشیته باشیند سال خود را جهت تحصلل به ات اش رسانده 5/4دانشجویانی که مهیت . 2.13

اضافی به فرصت تحصلیی باید پس از اخذ فرش ت دید سنوات از اداره آموزش دانش ده و ت  لل آن، دالیل منطقی خود درزملنه نلاز 
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 موردتایلد اساتلد گروه آموزشی مربوطه و شورای تحصلالت ت  لیییدانشجو  ارائه شدهرا به استاد راهن ا ارائه ن ایند.  نانچه دالیل 

 ن اید. نامه اقداش تواند در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد پایانمیوی دانش ده قرار گلرد 

موردتایلد استاد راهن ا و گروه آموزشی مربوطه قیرار ، شده دانشجو در مورد ت دید فرصت تحصلیی اضافی نانچه دالیل ارائه . 3.13

 ع ل خواهد آمد.مخالبت، و از ادامه تحصلل دانشجو م انعت بهوی نگلرد، با ت دید سنوات 

ی و فرصت تحصلیی اضیاف نشوداش دوره های اعطائی شورای آموزشی، موف  به ات از فرصتمندی بهرهعیلرغم  نانچه دانشجو . 4.13

ون لک لسمواف  برای دفاع موردنلاز باشد باید عالوه بر طی مراحل فوق )اخذ تایلد گروه و شورای تحصلالت ت  لیی دانش ده(، رای 

 نلع العامی خواهد بود. پرداخت جری هو اخذ دانشگاه  بررسی موارد خاص

 :مقاله پایان نامهدهی و نمرهارزشیابی  (14

 هر مقالهبه ازای  ن ره ع مقالهنو
ن ره تخصلص یافته به 

 نامهپایان

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

براساس  نمره 2تا  1بین 
 18-20 ضریب تاثیر مقاله

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

 19-20 حداکثر یک نمره

 

باشد. مقاله دوش که لعوماً منتج از پایان نامه نلسیت، بایید در حیوزه  نامه دانشجوبایست مستخرج از پایانحداقل ی ی از مقاالت فوق می *

یی هر دانش ده باید سایر شرایط مربوط به مقاله دوش )اعم از جایگاه دانشجو در مقالیه و ییا شورای تحصلالت ت  ل. تخصصی دانشجو باشد

 توانند استباده کنند( را تعللن کرده و به اطالع دانشجویان مربوطه برساند.تعداد دانشجویانی که از یک مقاله می

، ISI ،Pubmedفه میرتبط بیا رشیته در نشیریات ن اییه شیده در عالوه بر دو مقاله العامی برای دفاع، در صورت ارائه یک مقالیه اضیا **

Scopus و ISC مطاب  با معلارهیای شیورای تحصیلالت در طول دوره تحصلل  اپ یا پذیرش شده باشد، حداکثر یک ن ره تشویقی  که

 .شدنامه وی اضافه خواهد به ن ره پایانت  لیی/ شورای پژوها دانش ده 

مربوطه را به عنیوان اولیلن آدرس خیود در گروه آموزشی و دانش ده، فوق، آدرس دانشگاه،  یله مقاالتالزش است دانشجو در ک. 1.14

دانش ده، دانشیجو بیه  نامه، باید بر اساس مصوبات شورای تحصلالت ت  لیی/ پژوهشیدر مقاله منتج از پایانمقاله ذکر ن وده باشد. 

 .نویسنده اول یا مسلول باشدعنوان 

گلری نامه دانشجو براساس ثبت اختراع، پتنت، و موارد مشابه منیوط بیه نظیر و تصی لم ره تشویقی به ن ره پایان. اختصاص ن2.14

 ک لته مال لت ف ری دانشگاه خواهد بود.

 بندی آن به شرئ ذیل است:و سطحشود گردد، ولی در ملانگلن کل محاسبه ن یثبت میکارنامه دانشجو نامه در ن ره 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



10 

 

 های اخالق در پژوهش:جنبه (15

ای از آداب و اصول اخالقی است که قرار است توسط ت اش اعضاء یک جامعه در فرایند استباده، توللد و نشر اخالق پژوهشی مج وعه

مورد تواف  متخصصان  "اصولی نانوشته"اند، یا ه چون ای م توب و مدون شدهود. این آداب یا در قالب منشورهای حرفهدانا رعایت ش

 های مختیف قرار گرفته اند.رشته

 اخالق پژوهشی ضامن سالمت و استواری فرایند توللد دانا، اشتراک و نشر آن است. در سایه این اخالق پژوهشگران به ی دیگر اعت اد

های ای عظلم است که پایهکند. این اعت اد دوجانبه سرمایههای پژوهشی اط لنان میدارند و جامعه نلع به اصالت، صحت و درستی یافته

 شود.پلشرفت و پویایی هر جامعه بر آن استوار می

بندی کیی هبت را شناخت. در یک تقسلم برداران از نتایج آنبرای رعایت اخالق پژوهشی باید عوامل دخلل در فرایند توللد عیم و بهره

 ها عبارتند از:شوند. این گروهمند میگروه اصیی در این فرایند مشارکت دارند یا از آثار آن بهره

 سلستم یا جامعه موردمطالعه 

 پدیدآورندگان آثار مورد استناد 

 پژوهشگران ه  ار 

 های متولی نشر عی یرسانه 

 خوانندگان آثار عی ی 

 حامی پژوها و پژوهشگر هایسازمان 

 پژوهشگران آینده 

 موارد مهم رفتارهای نادرست:

 ای ساختگیجعل: ثبت/ گعارش داده یا یافته 

 هاها و یافتهها، دادهسازی ابعارها، مواد، پروت لتحریف: دگرگون 

 های دیگران بدون ارجاع صحلح و صریحها و نوشتهها، فرایندها، یافتهیازی به ایدهسرقت: دست 

 نشر ه پوشان: ارائه و نشر مطالب با ماهلت ی سان تحت عناوین مت ایع 

 تضللع حقوق: پرولتاریای عی ی، برخورد ناشایست با عوامل و عناصر مرتبط با پژوها و محلط زیست 

 

 درصورت لعوش ه وگردد دانشجویان قبل از دفاع از پروپوزال خود نسبت به شرکت در کارگاه اخالق در پژوها اقداش ن ودپلشنهاد می

 را به گروه ارائه ن ایند.در کارگاه معبور  گواهی مبنی بر شرکت

 

 های پژوهشی در دانشگاه منوط به اخذ مجوز ک لته اخالق پژوهشی است.نامه و طرئشروع و انجاش 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، دارای ارزش و اصالت 

 است.

 روز باشد.العات بهپژوهشگر باید در موضوع پژوهش همواره دارای اط اهتمام مداوم در مهارت آموزی

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

 جامعه علمی قرار دهد.

 بیطرفی
طرفانه و بدون دخالت دادن تمایالت های پژوهشی خود را بیپژوهشگر باید تحلیل و گزارش

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

 انتقاد پذیری
بینی و پژوهشگر موظف است از خودمحوری بپرهیزد و ضمن ارج نهادن به نقدها از خودبزرگ

 نابردباری دوری کند.

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

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

 رعایت منافع ذینفعان
درستی بشناسد و این حقوق را های مرتبط با پژوهش را بهپژوهشگر 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 اجباری خودداری نماید.مشارکت

 سالمت، ایمنی و حفظ محیط زیست
های احتمالی در پژوهش را در های الزم برای جلوگیری از تمامی آسیبپژوهشگر موظف است احتیاط

 نظر بگیرد.

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

 ای به آنها وارد ننماید.استانداردهای 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 باشد.پژوهشگر موظف است به تعهدات خود در انجام به موقع مورد توا انجام به موقع تعهدات

 پذیریمسئولیت
تمامی نویسندگان باید مسئولیت صحت محتوای پژوهش و توافق در مورد ثبت ترتیب اسامی 

 نویسندگان و امتیازهای مادی و معنوی 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(پرولتاریای علمی )بهره
منظور از پرولتاریای علمی این است که پژوهشگر افرادی را برای پژوهش به کار گیرد، سپس بعد از 

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

 ها یا نتایج ساختگیها عبارتست از گزارش مطالب غیرواقعی و ارائه دادهجعل داده هاجعل داده

 هاتحریف داده
ای دستکاری ها به گونهآوری دادهمواد پژوهش یا فرایند جمع که ها این استمنظور از تحریف داده

 ای حذف یا تغییر کند که نتیجه پژوهش در راستای اهداف خاص تحقق یابد.شود یا داده

 حمایت مالی موازی چند موسسه
 زمان مجاز نیست،طور هماستفاده از حمایت مالی برای 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 موازی نتایج

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

 پوشانج همانتشار نتای
ای با عنوان جدید به پژوهشگر مجاز نیست نتایج مقاله پیشین خود را با اندکی تغییر در متن در مقاله

 چاپ برساند.

های پرداخت به منظور نفوذ در داوری
 هامرتبط با پروژه

 هرگونه پرداخت و اعمال نفوذ جهت تغییر نتیجه داوری نتایج پژوهشی غیرمجاز است.

 

 

 


