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  :مقدمه

  

 :دانشجوي گرامی

یـد بـه شـما    نامه تحصیلی خـود را دار  پایانپروپوزال و اینک که به یاري خداوند متعال با گذراندن مراحل آموزشی قصد تدوین و نگارش 

کارشناسـی   دوره تحصـیلی مربوط به نامه آموزشی  بار با دقت آئین عالوه بر مطالعه این راهنما حتماً یکحصیل، شود  در آغاز ت توصیه می

 از طریق سایت معاونـت آموزشـی  را  شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی 18/5/89مصوب چهل و سومین جلسه مورخ  ارشد ناپیوسته

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

نامـه بـه عنـوان     پایان. همراهی کند نامه پایان پروپوزال و تواند شما را تا تدوین کامل 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 به بایستی؛ بنابراین گیري است فرضیه، هدف، روش تحقیق، مراحل تحقیق، بحث و نتیجه

نامه تحصیلی مقطـع تحصـیلی کارشناسـی     پایانو تکمیل  ، هدایت دانشجو از زمان انتخاب عنوان پروپوزال تا انجامدستورالعملتهیه این 

ار اي که از اسـتانداردهاي تعیـین شـده برخـورد     نامه پایان. نامه خود را به زبان فارسی تنظیم کنند الزم است دانشجویان پایان. ارشد است

  .نباشد مورد قبول دانشگاه قرار نخواهد گرفت

http://meapg.iums.ac.ir/page/6689/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-


4 

 

 دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پایان نامهداخلی دستورالعمل 

 :پژوهشینحوه انتخاب استاد راهنماي  )1

راهنماي پژوهشی به تقاضاي دانشجو، موافقت استاد، تایید گروه و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلـی دانشـکده انتخـاب     استاد. 1.1

  .شدخواهد 

 .باشد انتخاب استاد راهنماي دوم بالمانع میید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده، درصورت نیاز پس از تای. 2.1

 تحـت هـاي   نامـه  با مراجعه به گـروه آموزشـی از تعـداد پایـان    استادان راهنما و مشاور  قبل از هماهنگی باظف است ودانشجو م. 3.1

  .مایدو مشاوره ایشان اطالع حاصل نراهنمایی 

مشتمل بر سوابق دانشجویان جدید اطالعات جامعی از آنها در بدو ورود تواند  می گروه یا نماینده تحصیالت تکمیلی گروه مدیر. 4.1

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

گیري درزمینـه بررسـی حیطـه علمـی و عالئـق پژوهشـی        تصمیم قبل از دانشجویانمنظور کمک به  هاي آموزشی باید به گروه. 5.1

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

 :نامه زمان تعیین عنوان پایان )2

در قالـب طـرح   خـود را  نامـه   نعنـوان پایـا  تحصـیلی  پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم بایست  میدانشجو  .1.2

 .دانشکده برساندشوراي پژوهش / ویب گروه و شوراي تحصیالت تکمیلیپیشنهادي با نظر استاد راهنما مشخص و به تص

اسـاس تقـویم دانشـگاهی در    بر اسـت نامه تا زمانی که آن را به پایـان نرسـانیده    پس از انتخاب واحد پایاندانشجو موظف است  .2.2

 .نامه در آخرین نیمسال تحصیلی وارد کارنامه خواهد شد این حال نمره پایان با. نام نماید ز ثبتهاي بعدي نی سالنیم

 :نامه انتخاب و تصویب عنوان پایان )3

هـاي   نامـه  براي اطالع از پایاندانشجو . استاد راهنماي خود مشورت نمایدنامه با  براي پیدا کردن عنوان پایان است دانشجوالزم  .1.3

 .نمایدمراجعه سایت آنها  وبیا  دانشگاه/ تواند به کتابخانه دانشکده کده و گروه میپیشین دانش

و زمینه تحقیقاتی اساتید گـروه  کاربردي بودن، موضوعات روز با توجه به معیارهایی مانند نیاز جامعه، تواند  نامه می عنوان پایان. 2.3

  .شودانتخاب با تایید گروه آموزشی 

پروپـوزال بایـد شـامل عنـوان      پـیش . شود ارائه میبه گروه  پروپوزال و حداکثر در دو صفحه در قالب یک پیش پیشنهاديعنوان . 3.3

ه تایید اسـتاد  دقیق بوده و بیان مسئله و اهداف، بررسی متون اولیه، روش اجراي مختصر و نوآوري موضوع در آن درج شده باشد و ب

  .راهنما رسیده باشد

بـا   نامه به سایت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعـات ایـران   پایانمنظور اطمینان از تکراري نبودن عنوان  بهموظف است دانشجو . 4.3

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

  .دیپژوهش اقدام نمادریافت پیشینه 

مراحـل نگـارش   توانـد   دانشجو حداکثر تا دو ماه بعد مـی که به منزله تایید عنوان است، زال در گروه پروپو یید پیشدر صورت تا. 5.3

  .را به انجام رساندخود پروپوزال 
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 :تغییر عنوان پایان نامه در صورت لزوم )4

 و یل منطقی از طرف استاد راهنمـا نامه و فقط یک بار با ذکر دال ماه پس از ثبت عنوان پایان یکحداکثر تا در موارد استثنایی  .1.4

مجدداً تمام مراحل تایید عنوان و الزم است . دنامه را تغییر ده تواند عنوان پایان میدانشجو دانشکده  تایید شوراي تحصیالت تکمیلی

 .طی نمایدماه  سهحداکثر تا  پروپوزال جدید را

 :تعیین استاد مشاور )5

شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده یک یا دو نفر از اعضاي هیات علمی و یا از موزشی و گروه آبه پیشنهاد استاد راهنما و تایید  .1.5

 .توانند به عنوان استاد مشاور تعیین شوند نامه می صاحبنظران و محققان برجسته مرتبط با موضوع پایان

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

این تغییر باید با موافقت طرفین و با ذکر دالیل کافی و تایید  پذیر است و امکانرد خاص در موافقط  یکبار و تغییر استاد راهنما .1.6

  .شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده صورت گیرد وگروه 

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

بـه  در خصـوص تغییـر اسـتاد راهنمـا     گیري  جهت تصمیمبه صورت کتبی را باید مراتب گروه را نداشته باشد،  شجواندامکان هدایت 

  .نمایدمنعکس  شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده

 تغییر استاد مشاور حداکثر یک بار و بنا به پیشنهاد استاد راهنما و موافقت کتبی استاد مشاور و با ذکر دالیـل کـافی و پـس از    .3.6

 .پذیرد شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده انجام می گروه و تایید

 :پروپوزالتدوین و دفاع از  )7

زیر نظـر اسـتاد راهنمـا و اسـتاد     ماه  2حداکثر ظرف مدت پروپوزال خود را  نامه، پس از تایید عنوان پایانموظف است دانشجو  .1.7

 صورت عدم رعایت زمان تعیین شدهدر. نمایدو ارائه  تدوین) هبارگذاري شد دانشکدهدر سایت که (فرم مخصوص پروپوزال  درمشاور 

  .گیري در مورد ادامه روند کار با استاد راهنما خواهد بود تصمیم

و در زمان مقـرر از پروپـوزال    پروپوزال تدوین شده را که به امضاي استاد راهنما رسیده به گروه تحویل دهددانشجو الزم است  .2.7

  .خود در گروه دفاع نماید

ت تصـویب بـه شـوراي    و درصـورت تاییـد جهـ   قرار خواهد گرفـت  بررسی آموزشی مورد در گروه دانشجو هنگام دفاع  روپوزالپ .3.7

 .ارجاع خواهد شد دانشکده شوراي پژوهش/ تحصیالت تکمیلی

شـود تـا وي    یمـ  بازگردانده دانشجونیاز به بازنگري داشته باشد به چنانچه پروپوزال دانشجو پس از بررسی از نظر اعضاي گروه  .4.7

  .نسبت به رفع نواقص و انجام اصالحات ضروري زیرنظر اساتید راهنما و مشاور اقدام نماید

مندرجات گیرد که پس از این مرحله  دانشکده صورت می شوراي پژوهش/ تحصیالت تکمیلیشوراي تصویب نهایی پروپوزال در . 5.7

 .گردد صادر میامه ن پایان کدپروپوزال در پژوهشیار استاد راهنما ثبت، و 

دانشکده نیـاز بـه بـازنگري داشـته باشـد بـه منظـور انجـام          شوراي پژوهش/ تحصیالت تکمیلیشوراي چنانچه پروپوزال ازنظر  .6.7

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

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

چنانچه در زمان مقرر پروپوزال دانشجو تحویل گـروه آموزشـی نگـردد بـا     . رسانی مناسب در این خصوص پذیرفته نیست اطالع

 .خواهد شد مخالفت فرصت تحصیلی اضافی دانشجو

  :نامه تدوین پایان )8

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

  .تدوین شود

شوراي پـژوهش دانشـکده   / شش ماه پس از تایید پروپوزال در شوراي تحصیالت تکمیلینامه بایستی حداقل  دفاع از پایان زمان. 2.8

 .باشد

 :نامه کسب مجوز دفاع از پایان )9

وي نـاقص نیسـت و گذرانیـدن     اطمینان حاصل کند کـه پرونـده آموزشـی   نامه،  دفاع از پایان دانشجو الزم است قبل از اقدام به . 1.9

 .بق سرفصل را به تایید اداره آموزش و مدیر گروه برساندطخود  نیاز و اصلی دروس پیش

و تاییـد   شـرکت نمایـد   سـایر دانشـجویان   موظف است حداقل در دو جلسه دفاعخود نامه  اع از پایاندانشجو قبل از اقدام به دف. 2.9

 .حضور را داشته باشد

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

  .دهد به اداره آموزش دانشکده تحویلنامه،  ز دفاع از پایانجهت کسب مجوذیل را مدارك الزم دانشجو باید . 4.9

  مطابق با معیارهـاي   معاونت پژوهشی دانشکده/ سنجی مسئول علمفرم تایید شده سابمیت مقاله در نشریات معتبر ازسوي

 پژوهش دانشکده/ شوراي تحصیالت تکمیلی

 مادگی دانشجو با امضاي اساتید راهنما، مشاورفرم تکمیل شده درخواست دفاع و تاییدیه استاد راهنما مبنی بر آ  

  دانشکده نامه پایان نامه نگارش نامه طبق شیوه متن پایانتنظیم 

دانشـکده الزامـی    معاونت پژوهشـی / سنجی مسئول علمسابمیت مقاله در نشریات معتبر موردتایید نامه،  دفاع از پایانبه منظور . 5.9

سـابمیت یـا   نامـه  / تصویر ایمیل نامه قبل از دفاع از پایاندانشجویان موظفند . سبه خواهد شدمحا 18نامه  نمره پایانحداکثر و است 

 .نامه را اخذ کنند را ارائه نمایند تا اجازه دفاع از پایان داخل یا خارجمقاله براي مجالت علمی پژوهشی معتبر ارسال 

صـحت   اساتید راهنمـا و مشـاور از  کاري و سرقت ادبی در انتشارات،  با موارد احتمالی فریب با توجه به اهمیت و ضرورت مقابله. 6.9

وسط زمان که مشخص شود مقاله تهیه شده یا منتشر شده ت هر. نمایند نامه دانشجو اطمینان حاصل می در انتشار نتایج پایانمطالب 

اعـالم   در دانشگاهه مراجع مربوط ب قانونیگیري  تصمیم جهتمراتب هاي اخالق در پژوهش است،  دانشجو مشمول عدم رعایت جنبه

 .گردد می

 :برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه )10

سایت دانشکده اخذ و  یا وبمعاونت پژوهشی / وهپس از صدور مجوز دفاع، فرم انتخاب داور یا داوران را از گردانشجو الزم است . 1.10

 .ئه دهدآن را به مدیر گروه مربوطه جهت تعیین استاد یا اساتید داور ارا
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در اختیار روز قبل از جلسه دفاع  10حداقل نامه خود را  پایان یا فایل الکترونیک پروپوزال و نسخه چاپی است موظف دانشجو. 2.10

  .قرار دهداساتید راهنما، مشاور و داور 

بـا همـاهنگی دفتـر    و  انتخـاب ر مشـاو و  اسـتادان راهنمـا  ابتدا با اساتید داور و سپس را  تاریخ و زمان دفاع خوددانشجو باید . 3.10

 .پژوهش دانشکده تعیین نماید/ آموزش

وسـیله مسـئولین دانشـکده بـه      هزمان و مکان برگزاري جلسه دفاع باید حداقل یک هفته قبل از موعد مقرر و با اعالم کتبی ب. 4.10

تـابلو اعالنـات دانشـکده، گـروه و      ج آگهی دردرزمان و مکان برگزاري جلسه دفاع ازطریق . برسد راطالع اساتید راهنما، مشاور و داو

 .به اطالع عموم برسدباید توسط مسئول مربوطه  محل برگزاري جلسه

و یک نفر نماینده شوراي تحصـیالت تکمیلـی   راهنما، استاد یا اساتید مشاور جلسه دفاع توسط هیات داوران متشکل از استاد . 5.10

به عنوان ناظر با حق راي به پیشنهاد  یا متخصصان و محققان داخل یا خارج از دانشگاهو دو نفر از بین اعضاي هیات علمی دانشکده 

  .گیرد گروه و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده صورت می

اسـاتید   بـا  همـاهنگی پـس از  و  اداره آموزش دانشـکده ار و درصورت موافقت تغییر ساعت، روز و مکان جلسه دفاع فقط یک ب. 6.10

  .باشد پذیر می مکانامربوطه 

 نامـه خـود را بـه همـراه داشـته باشـد و از       پروپـوزال و پایـان   نسخه چاپیاع نسخه الکترونیکی یا براي جلسه دفدانشجو باید . 7.10

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

برگزاري مناسب جلسه دفاع منظور  ور، کامپیوتر و سایر موارد الزم بهتآماده بودن محل دفاع، نور و پروژک باید در مورددانشجو . 8.10

  .اطمینان حاصل نماید

  .در جلسه دفاع دانشجو مسئول پاسخگویی به سواالت داوران است. 9.10

نامـه   پایـان منـتج از  پذیرفته شـده  آن به مقاله نمره باقیمانده  2باشد که  می 20از  18حداکثر نمره دانشجو در جلسه دفاع . 10.10

 .اختصاص دارد

 :مراحل بعد از دفاع )11

نیاز به اصالحات داشته باشد باید نسبت به رفع آن اقدام و سپس تاییدیه اعمال اصـالحات را  نامه دانشجو  در صورتی که پایان. 1.11

 .اخذ نماید) مشاورو  راهنما، داوراساتید (از هیات داوران 

فـرم  توانـد   ماه پس از تاریخ دفاع، دانشجو مـی  در بازه زمانی حداکثر ششجالت معتبر، در صورت پذیرش یا چاپ مقاله در م. 2.11

معاونـت  / سـنجی  علممسئول تاییدیه مجله از دریافت اخذ و نسبت به دانشکده پژوهش / سایت یا دفتر آموزش از وب مجله راارزیابی 

منـتج از  پذیرفتـه شـده   ده جهـت لحـاظ نمـودن نمـره مقالـه      دانشک و فرم مربوطه را به دفتر آموزشنماید اقدام پژوهشی دانشکده 

 .تحویل دهدنامه  پایان

سـایت دانشـگاه    مطابق با استانداردهاي کتابخانه مرکزي که در وبرا  )به صورت دورو(نامه  هاي چاپی پایان نسخهدانشجو باید . 3.11

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

  .شود بارگذاريدر سایت پژوهشیار دانشگاه نامه  پایانفایل نهایی الزم است . 4.11
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 : نامه مهلت دفاع از پایان )12

 .دفاع نمایدشهریور ماه باید  31تا ه، و در نیمسال دوم بهمن ما 30در نیمسال اول آماده دفاع باشد تا نامه دانشجو  پایاناگر . 1.12

اضـافه داشـته    تحصیلی به فرصت در صورتی که نیازاند،  سال خود را جهت تحصیل به اتمام رساندهدانشجویانی که مهلت سه . 2.12

خود درزمینه نیاز به فرصت تحصیلی و تکمیل آن، دالیل منطقی  فرم تمدید سنوات از اداره آموزش دانشکدهباشند باید پس از اخذ 

موردتایید اساتید گروه آموزشی مربوطه و شـوراي تحصـیالت   ارائه شده دانشجو چنانچه دالیل . تاد راهنما ارائه نمایندرا به اساضافی 

 . نمایدنامه اقدام  پایان انتخاب واحدنسبت به  در موعد مقررتواند  میوي دانشکده قرار گیرد  تکمیلی

تایید استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه قـرار   موردی اضافی تحصیل مورد تمدید فرصت دانشجو درارائه شده چنانچه دالیل . 3.12

 .خواهد آمد عمل ممانعت بهدانشجو مخالفت، و از ادامه تحصیل  ويبا تمدید سنوات نگیرد، 

فی هاي اعطایی شوراي آموزشی موفق به اتمام دوره نشود و فرصت تحصیلی اضـا  مندي از فرصت چنانچه دانشجو علیرغم بهره. 4.12

ون یکمیسراي موافق ، )دانشکدهاخذ تایید گروه و شوراي تحصیالت تکمیلی (براي دفاع موردنیاز باشد باید عالوه بر طی مراحل فوق 

 .خواهد بود الزامینیز  پرداخت جریمهو  اخذ دانشگاه بررسی موارد خاص

 :نامه ارزشیابی و نمره دهی مقاله پایان )13

  مقاله حداکثر نمره  نوع مقاله  ردیف
حداکثر نمره تخصیص 

  نامه یافته به پایان

1 
مجالت علمی پژوهشی معتبر داخل  براينامه  یا ارسال مقاله مستخرج از پایانسابمیت 
 )صدور مجوز دفاع(نامه  قبل از دفاع از پایانیا خارج 

-  18  

2  
در نامه  مستخرج از پایانهر مقاله ) Acceptance(چاپ یا گواهی پذیرش به ازاي 
 ISCنمایه شده در  مجالت

  20  نمره 1

3  
در نامه  مستخرج از پایانهر مقاله ) Acceptance(چاپ یا گواهی پذیرش به ازاي 

 Scopusو یا ISI ، Pubmedمجالت نمایه شده در 
  20  نمره 2

 

نفر از  داقل یکبا همکاري حنامه  خارج از پایان Pubmedیا  ISIدر صورتی که دانشجو طی دوران تحصیل خود یک مقاله . 1.13

ئول، که نویسنده اول و مس به طوريچاپ کرده باشد علوم پزشکی ایران دانشگاه و با وابستگی سازمانی اعضاي گروه آموزشی مربوط 

شوراي پژوهش دانشکده به / حداکثر یک نمره تشویقی مطابق با معیارهاي شوراي تحصیالت تکمیلی یا دانشجو باشداستاد گروه 

 .ه وي اضافه خواهد شدنام نمره پایان

رس خود در مربوطه را به عنوان اولین آدفوق، آدرس دانشگاه، دانشکده، و گروه آموزشی  لیه مقاالتکالزم است دانشجو در . 2.13

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

  .نویسنده اول یا مسئول باشدعنوان 

گیري  نامه دانشجو براساس ثبت اختراع، پتنت، و موارد مشابه منوط به نظر و تصمیم اختصاص نمره تشویقی به نمره پایان. 3.13

  .نشگاه خواهد بودکمیته مالکیت فکري دا

 :ه شرح ذیل استبندي آن ب جو محاسبه و سطحشنامه در میانگین کل نمرات دان نمره پایان. 4.13

  نمره  درجه

  18.5-20  عالی

  17-18.49  بسیارخوب

  15.5-16.99  خوب

  14-15.49  قابل قبول

  14کمتر از   غیرقابل قبول
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  :هاي اخالق در پژوهش جنبه )14

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

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

  .هاي مختلف قرار گرفته اند رشته

اعتماد  ن به یکدیگردر سایه این اخالق پژوهشگرا. 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 میهاي پژوهشی اطمینان  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. رداران از نتایج آن را شناختب 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  

 ار علمیخوانندگان آث  

 هاي حامی پژوهش و پژوهشگر 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  

 ارجاع صحیح و صریح هاي دیگران بدون 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 

در صورت لزوم پژوهش اقدام نموده و  گردد دانشجویان قبل از دفاع از پروپوزال خود نسبت به شرکت در کارگاه اخالق در 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
گر باید دانش کافی و مرتبط با موضوع پژوهش داشته باشد و توان علمی خود را در انجام آن پژوهش

  .به کار ببندد

  اصالت موضوع
داراي ارزش و اصالت ، وهش او از نظر جامعه علمی مربوطژپژوهشگر باید قانع باشد که موضوع پ

  .است

  .روز باشد همواره داراي اطالعات به پژوهشگر باید در موضوع پژوهش  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

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

  .دهنده ارائه دهد ادي، قومی و جنسیتی یا انتظارات موسسه سفارشنژعوامل  مغرضانه،

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

  .نابردباري دوري کند

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

  .دست آمده را رعایت کندبهمچنین حق مالکیت دیگران در برخورداري از اطالعات 

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

  .رعایت نماید

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

  .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

  قدیمیفاظت از اشیا، اسناد، مدارك ح
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
موثر و بهینه و به دور  ،منابع موجود به نحو صحیح وهش ازپژانجام مراحل  پژوهشگر موظف است در

  .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

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

  پذیري مسئولیت
وهش و توافق در مورد ثبت ترتیب اسامی ژتمامی نویسندگان باید مسئولیت صحت محتواي پ

  .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  افکار و الفاظ نویسنده دیگر یا انتساب ایدهسرقت علمی، شامل اقتباس نزدیک 

   اتخود، بدون ارجاع مستند

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

  .رفته، آن را به نام خود منتشر کندتحویل کار با دخل و تصرف اندکی در پژوهش صورت گ

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

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

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

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

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

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

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

  پوشان انتشار نتایج هم
به  اي با عنوان جدید 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
  .استاعمال نفوذ جهت تغییر نتیجه داوري نتایج پژوهشی غیرمجاز  و هرگونه پرداخت

  

  

  

  

  

  




