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 :مقدمه

 

 دانشجوی گرامی:

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

 دوره تحصیلییمربیو  بیه نامیه آموزشیی بیار بیا دقیئ آ لنحت یا  یکدستورالع ل عالوه بر مطالعه این حصلل، شود در آغاز تتوصله می

از طریق سایئ معاونیئ را  شورای عالی برنامه ریزی عیوم پزشکی 18/5/89مصوب چهل و سوملن جیسه مورخ  کارشناسی ارشد ناپلوسته

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

نامیه بیه عنیوان ه راهی کنید. پایان نامهیانپا پروپوزال و تواند ش ا را تا تدوین کاملای نگاشته شده و میبه شلوه سادهدستورالع ل این 

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

یکی از دالیل ود. طور منطقی و عی ی نگاشته شبه بایستی؛ بنابراین گلری اسئفرضله، هدف، روش تحقلق، مراحل تحقلق، بحث و نتلجه

نامه تحصیلیی مقطیع تحصیلیی کارشناسیی پایانو تک لل  ، هدایئ دانشجو از زمان انتخاب عنوان پروپوزال تا انجامدستورالع لتهله این 

وردار ای کیه از اسیتانداردهای تعلیلن شیده برخینامهنامه خود را به زبان فارسی تنظلم کنند. پایانالزم اسئ دانشجویان پایان. ارشد اسئ

 .نباشد مورد قبول دانشگاه قرار نخواهد گرفئ

http://meapg.iums.ac.ir/page/6689/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-
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 دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پایان نامهداخلی دستورالعمل 

 :پژوهشینحوه انتخاب استاد راهنمای  (1

راهن ای پژوهشی به تقاضای دانشجو، موافقئ استاد، تایلد گروه و تصویب شورای تحصلالت تک لییی دانشیکده انتخیاب  استاد. 1.1

 هد شد.خوا

 باشد.انتخاب استاد راهن ای دوم بالمانع میلد شورای تحصلالت تک لیی دانشکده، درصورت نلاز پس از تای. 2.1

 تحیئهای نامیهبا مراجعیه بیه گیروه آموزشیی از تعیداد پایاناستادان راهن ا و مشاور  قبل از ه اهنگی باظف اسئ ودانشجو م. 3.1

 .ل ن ایدو مشاوره ایشان اطالع حاصراهن ایی 

مشت ل بر سیوابق دانشجویان جدید اطالعات جامعی از آنها در بدو ورود تواند می گروه یا ن اینده تحصلالت تک لیی گروه مدیر. 4.1

 .اعضای هلات عی ی گروه قرار بدهد آموزشی و پژوهشی دریافئ ن وده و در اختلار

گلری درزملنیه بررسیی حلطیه عی یی و عال یق پژوهشیی از تصی لم قبل دانشجویانمنظور ک ک به های آموزشی باید بهگروه. 5.1

 اطالعات الزم را در زملنه سوابق آموزشی و پژوهشی اعضای هلات عی ی در سایئ گروه قرار دهند.اساتلد، 

 :نامهزمان تعیین عنوان پایان (2

در قالیب طیرئ خیود را نامیه ایانعنیوان پتحصیلیی پس از پایان نل سال اول و قبل از شروع نل سال سیوم بایسئ میدانشجو  .1.2

 .دانشکده برساندشورای پژوهش  /ویب گروه و شورای تحصلالت تک لییپلشنهادی با نظر استاد راهن ا مشخص و به تص

اسیاس تقیویم دانشیگاهی در بر اسیئنامه تا زمانی که آن را به پاییان نرسیانلده پس از انتخاب واحد پایاندانشجو موظف اسئ  .2.2

 نامه در آخرین نل سال تحصلیی وارد کارنامه خواهد شد.این حال ن ره پایان بانام ن اید. نلز ثبئ های بعدیسالنل 

 نامه:انتخاب و تصویب عنوان پایان (3

های نامیهبیرای اطیالع از پایاندانشجو استاد راهن ای خود مشورت ن اید. نامه با برای پلدا کردن عنوان پایان اسئ دانشجوالزم  .1.3

 ن اید.مراجعه سایئ آنها وبیا  تواند به کتابخانه دانشکده/ دانشگاهانشکده و گروه میپلشلن د

و زملنه تحقلقاتی اساتلد گروه با کاربردی بودن، موضوعات روز با توجه به معلارهایی مانند نلاز جامعه، تواند نامه میعنوان پایان. 2.3

 شود.انتخاب تایلد گروه آموزشی 

پروپیوزال بایید شیامل عنیوان شیود. پلشارا ه میبه گروه  پروپوزال و حداکثر در دو صفحهادی در قالب یک پلشپلشنهعنوان . 3.3

ه تایلد اسیتاد دقلق بوده و بلان مسلیه و اهداف، بررسی متون اولله، روش اجرای مختصر و نوآوری موضوع در آن درج شده باشد و ب

 راهن ا رسلده باشد.

بیا  نامه به سایئ پژوهشگاه عیوم و فناوری اطالعیات اییرانپایانمنظور اط لنان از تکراری نبودن عنوان بهموظف اسئ دانشجو . 4.3

مراجعه و نسبئ به  Thesis.research.ac.irآدرس های وزارت بهداشئ با نامهو ه چنلن به سامانه پایان irandoc.ac.irآدرس 

 د.یپژوهش اقدام ن ادریافئ پلشلنه 

مراحیل نگیارش توانید دانشجو حداکثر تا دو ماه بعید میکه به منزله تایلد عنوان اسئ، زال در گروه پروپوتایلد پلش در صورت. 5.3

 را به انجام رساند.خود پروپوزال 
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 :تغییر عنوان پایان نامه در صورت لزوم (4

 و دالیل منطقی از طیرف اسیتاد راهن یا نامه و فقط یک بار با ذکرماه پس از ثبئ عنوان پایان یکحداکثر تا در موارد استثنایی  .1.4

مجددا  ت ام مراحل تایلد عنوان و د. الزم اسئ نامه را تغللر دهتواند عنوان پایانمیدانشجو دانشکده  تایلد شورای تحصلالت تک لیی

 طی ن اید.ماه  سهحداکثر تا  پروپوزال جدید را

 تعیین استاد مشاور: (5

شورای تحصلالت تک لیی دانشکده یک یا دو نفر از اعضای هلات عی ی و یا از ه آموزشی و گروبه پلشنهاد استاد راهن ا و تایلد  .1.5

 توانند به عنوان استاد مشاور تعللن شوند.نامه میصاحبنظران و محققان برجسته مرتبط با موضوع پایان

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

این تغللر باید با موافقئ طرفلن و با ذکر دالیل کافی و تایلید  پذیر اسئ وامکانموارد خاص در فقط  یکبار و تغللر استاد راهن ا .1.6

 شورای تحصلالت تک لیی دانشکده صورت گلرد. وگروه 

با ارا ه دالیل منطقی بیه گیروه آموزشیی، نامه( چنانچه استاد راهن ا در مقطع خاصی )بلش از دو پنجم مدت زمان اجرای پایان .2.6

بیه در خصیوص تغللیر اسیتاد راهن یا گلری جهئ تص لمبه صورت کتبی را باید مراتب گروه را نداشته باشد،  شجودانئ امکان هدای

 .ن ایدمنعکس  شورای تحصلالت تک لیی دانشکده

از  تغللر استاد مشاور حداکثر یک بار و بنا به پلشنهاد استاد راهن ا و موافقئ کتبی استاد مشاور و با ذکیر دالییل کیافی و پیس .3.6

 پذیرد.شورای تحصلالت تک لیی دانشکده انجام می گروه و تایلد

 پروپوزال:تدوین و دفاع از  (7

زییر نظیر اسیتاد راهن یا و اسیتاد ماه  2حداکثر ظرف مدت پروپوزال خود را  نامه،پس از تایلد عنوان پایانموظف اسئ دانشجو  .1.7

 صورت عدم رعایئ زمان تعللن شده. درن ایدو ارا ه  تدوین( شده بارگذاری دانشکدهدر سایئ که فرم مخصوص پروپوزال ) درمشاور 

 گلری در مورد ادامه روند کار با استاد راهن ا خواهد بود.تص لم

و در زمیان مقیرر از پروپیوزال  پروپوزال تدوین شده را که به امضای استاد راهن ا رسلده به گروه تحویل دهددانشجو الزم اسئ  .2.7

 .خود در گروه دفاع ن اید

ئ تصیویب بیه شیورای و درصیورت تایلید جهیقرار خواهد گرفیئ بررسی آموزشی مورد در گروه دانشجو هنگام دفاع  پروپوزال .3.7

 ارجاع خواهد شد. دانشکده شورای پژوهش /تحصلالت تک لیی

شیود تیا وی می هبازگردانید دانشجونلاز به بازنگری داشته باشد به چنانچه پروپوزال دانشجو پس از بررسی از نظر اعضای گروه  .4.7

 نسبئ به رفع نواقص و انجام اصالحات ضروری زیرنظر اساتلد راهن ا و مشاور اقدام ن اید.

مندرجات گلرد که پس از این مرحیه دانشکده صورت می شورای پژوهش /تحصلالت تک لییشورای تصویب نهایی پروپوزال در . 5.7

 گردد.صادر مینامه نپایا کدپروپوزال در پژوهشلار استاد راهن ا ثبئ، و 

دانشکده نلیاز بیه بیازنگری داشیته باشید بیه منظیور انجیام  تحصلالت تک لیی/ شورای پژوهششورای چنانچه پروپوزال ازنظر  .6.7

شود تا حداکثر ظرف یک ماه نسبئ به انجام اصالحات زیرنظر اساتلد راهن ا و مشیاور اقیدام اصالحات به دانشجو بازگردانده می

 ن اید.
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عدم تحویل پروپوزال در زمان مقرر مسلوللئ کار متوجه دانشجو خواهد بود و عذری در خصوص نبود آگاهی و عیدم در صورت  .7.7

. چنانچه در زمان مقرر پروپوزال دانشجو تحوییل گیروه آموزشیی نگیردد بیا رسانی مناسب در این خصوص پذیرفته نلسئاطالع

 .خواهد شد مخالفئ فرصئ تحصلیی اضافی دانشجو

 نامه:یانتدوین پا (8

ارت اسیاتلد راهن یا و مشیاور با نظ( که در سایئ دانشکده بارگذاری شدهنامه )نگارش پایانطبق چارچوب باید  نامهول پایانفص. 1.8

 تدوین شود.

شش ماه پس از تایلد پروپوزال در شورای تحصلالت تک لیی/ شورای پیژوهش دانشیکده نامه بایستی حداقل دفاع از پایان زمان. 2.8

 .اشدب

 نامه:کسب مجوز دفاع از پایان (9

وی نیاقص نلسیئ و گذرانلیدن  اط لنان حاصل کند کیه پرونیده آموزشیینامه، دفاع از پایاندانشجو الزم اسئ قبل از اقدام به . 1.9

 بق سرفصل را به تایلد اداره آموزش و مدیر گروه برساند.طخود  نلاز و اصییدروس پلش

و تایلید  شیرکئ ن ایید سیایر دانشیجویان موظف اسئ حداقل در دو جیسه دفاعخود نامه دفاع از پایان دانشجو قبل از اقدام به. 2.9

 حضور را داشته باشد.

 و مراحل اداری آن را انجام دهد. سایئ دانشکده اخذواحد آموزش/ آخرین نسخه مجوز دفاع را از دانشجو باید . 3.9

 دهد. به اداره آموزش دانشکده تحویلنامه، مجوز دفاع از پایانجهئ کسب ذیل را مدارک الزم دانشجو باید . 4.9

  مطابق بیا معلارهیای  سنجی/ معاونئ پژوهشی دانشکدهمسلول عیمفرم تایلد شده ساب لئ مقاله در نشریات معتبر ازسوی

 شورای تحصلالت تک لیی/ پژوهش دانشکده

 ر آمادگی دانشجو با امضای اساتلد راهن ا، مشاورفرم تک لل شده درخواسئ دفاع و تایلدیه استاد راهن ا مبنی ب 

  دانشکده نامهپایان نامه نگارشنامه طبق شلوهمتن پایانتنظلم 

دانشیکده الزامیی  سنجی/ معاونیئ پژوهشییمسلول عیمساب لئ مقاله در نشریات معتبر موردتایلد نامه، دفاع از پایانبه منظور . 5.9

سیاب لئ ییا تصویر ای لیل/ نامیه  نامهقبل از دفاع از پایاندانشجویان موظفند محاسبه خواهد شد.  18نامه ن ره پایانحداکثر و اسئ 

 .نامه را اخذ کنندرا ارا ه ن ایند تا اجازه دفاع از پایان داخل یا خارجمقاله برای مجالت عی ی پژوهشی معتبر ارسال 

صیحئ  اسیاتلد راهن یا و مشیاور ازکاری و سرقئ ادبی در انتشارات، با موارد احت الی فریب با توجه به اه لئ و ضرورت مقابیه. 6.9

وسیط زمان که مشخص شود مقاله تهله شده یا منتشر شده ت ن ایند. هرنامه دانشجو اط لنان حاصل میدر انتشار نتایج پایانمطالب 

اعیالم  در دانشگاهه مراجع مربو  قانونی بگلری تص لم جهئمراتب های اخالق در پژوهش اسئ، دانشجو مش ول عدم رعایئ جنبه

 گردد.می

 برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه: (10

سایئ دانشیکده اخیذ یا وبوه/ معاونئ پژوهشی پس از صدور مجوز دفاع، فرم انتخاب داور یا داوران را از گردانشجو الزم اسئ . 1.10

 .اد یا اساتلد داور ارا ه دهدو آن را به مدیر گروه مربوطه جهئ تعللن است
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در اختلیار روز قبل از جیسه دفاع  10حداقل نامه خود را پایان یا فایل الکترونلک پروپوزال و نسخه چاپی اسئ موظف دانشجو. 2.10

 قرار دهد.اساتلد راهن ا، مشاور و داور 

بیا ه یاهنگی دفتیر و  انتخیابمشیاور و  اسیتادان راهن یاابتدا با اساتلد داور و سیسس را  تاریخ و زمان دفاع خوددانشجو باید . 3.10

 آموزش/ پژوهش دانشکده تعللن ن اید.

وسیلیه مسیلوللن دانشیکده بیه هزمان و مکان برگزاری جیسه دفاع باید حداقل یک هفته قبل از موعد مقرر و با اعالم کتبیی ب. 4.10

تیابیو اعالنیات دانشیکده، گیروه و  درج آگهیی دری جیسه دفاع ازطریق برسد. زمان و مکان برگزار راطالع اساتلد راهن ا، مشاور و داو

 .به اطالع ع وم برسدباید توسط مسلول مربوطه  محل برگزاری جیسه

و یک نفر ن اینده شورای تحصیلالت تک لییی راهن ا، استاد یا اساتلد مشاور جیسه دفاع توسط هلات داوران متشکل از استاد . 5.10

به عنوان ناظر با حق رای به پلشینهاد  بلن اعضای هلات عی ی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج از دانشگاه و دو نفر ازدانشکده 

  گلرد.گروه و تایلد شورای تحصلالت تک لیی دانشکده صورت می

اسیاتلد  بیا گیه یاهنپیس از و  اداره آموزش دانشیکدهار و درصورت موافقئ تغللر ساعئ، روز و مکان جیسه دفاع فقط یک ب. 6.10

 باشد.پذیر میامکانمربوطه 

 نامیه خیود را بیه ه یراه داشیته باشید و ازپروپیوزال و پایان نسیخه چیاپیاع نسخه الکترونلکی یا برای جیسه دفدانشجو باید . 7.10

 های مناسب )مانند پاورپوینئ و...( برای ارا ه استفاده کند.شلوه

برگزاری مناسب جیسه دفیاع منظور تور، کامسلوتر و سایر موارد الزم بهحل دفاع، نور و پروژکآماده بودن م باید در مورددانشجو . 8.10

 اط لنان حاصل ن اید.

  .در جیسه دفاع دانشجو مسلول پاسخگویی به سواالت داوران اسئ. 9.10

نامیه منیتج از پایانپذیرفتیه شیده  آن به مقالیهن ره باقل انده  2باشد که می 20از  18حداکثر ن ره دانشجو در جیسه دفاع . 10.10

 .اختصاص دارد

 مراحل بعد از دفاع: (11

نلاز به اصالحات داشته باشد باید نسبئ به رفع آن اقدام و سسس تایلدیه اع یال اصیالحات را نامه دانشجو در صورتی که پایان. 1.11

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

فیرم توانید ماه پس از تاریخ دفیاع، دانشیجو می در بازه زمانی حداکثر ششیرش یا چاپ مقاله در مجالت معتبر، در صورت پذ. 2.11

سینجی/ معاونیئ عیممسیلول تایلدیه مجیه از دریافئ اخذ و نسبئ به دانشکده سایئ یا دفتر آموزش/ پژوهش از وب مجیه راارزیابی 

منیتج از پذیرفتیه شیده دانشکده جهیئ لحیان ن یودن ن یره مقالیه  ا به دفتر آموزشو فرم مربوطه رن اید اقدام پژوهشی دانشکده 

 .تحویل دهدنامه پایان

سیایئ دانشیگاه مطابق با استانداردهای کتابخانه مرکزی که در وبرا  )به صورت دورو(نامه های چاپی پایاننسخهدانشجو باید . 3.11

 .بدهد تهله و تحویل دانشکده CD با ه راه ود نهایی استاد راهن ا پس از تایل ،موجود اسئLIB.IUMS.AC.IR به آدرس 

 .شود بارگذاریدر سایئ پژوهشلار دانشگاه نامه پایانفایل نهایی الزم اسئ . 4.11
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 نامه: مهلت دفاع از پایان (12

 شهریور ماه باید دفاع ن اید. 31ا ته، و در نل سال دوم به ن ما 30در نل سال اول آماده دفاع باشد تا نامه دانشجو پایاناگر . 1.12

اضیافه داشیته  تحصلیی به فرصئ در صورتی که نلازاند، سال خود را جهئ تحصلل به ات ام رساندهدانشجویانی که مهیئ سه . 2.12

تحصیلیی خود درزملنه نلاز به فرصئ و تک لل آن، دالیل منطقی  فرم ت دید سنوات از اداره آموزش دانشکدهباشند باید پس از اخذ 

موردتایلد اساتلد گروه آموزشی مربوطه و شیورای تحصیلالت ارا ه شده دانشجو را به استاد راهن ا ارا ه ن ایند. چنانچه دالیل اضافی 

 ن اید. نامه اقدام پایان انتخاب واحدنسبئ به  در موعد مقررتواند میوی دانشکده قرار گلرد  تک لیی

تایلد استاد راهن ا و گروه آموزشی مربوطه قیرار  موردی اضافی مورد ت دید فرصئ تحصلی جو دردانشارا ه شده چنانچه دالیل . 3.12

 خواهد آمد. ع لم انعئ بهدانشجو مخالفئ، و از ادامه تحصلل  ویبا ت دید سنوات نگلرد، 

شود و فرصئ تحصیلیی اضیافی های اعطایی شورای آموزشی موفق به ات ام دوره نمندی از فرصئچنانچه دانشجو عیلرغم بهره. 4.12

ون لک لسرای موافق (، دانشکدهاخذ تایلد گروه و شورای تحصلالت تک لیی برای دفاع موردنلاز باشد باید عالوه بر طی مراحل فوق )

 خواهد بود. الزامینلز  پرداخئ جری هو  اخذ دانشگاه بررسی موارد خاص

 :نامهارزشیابی و نمره دهی مقاله پایان (13

 مقاله حداکثر ن ره الهنوع مق ردیف
حداکثر ن ره تخصلص 

 نامهیافته به پایان

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

- 18 

در نامه ز پایانمستخرج اهر مقاله ( Acceptanceچاپ یا گواهی پذیرش )به ازای  2
 ISCمجالت نمایه شده در 

 20 نمره 1

در نامه مستخرج از پایانهر مقاله ( Acceptanceچاپ یا گواهی پذیرش )به ازای  3
 Scopusو یا ISI ، Pubmedمجالت نمایه شده در 

 20 نمره 2
 

نفر از  با ه کاری حداقل یکنامه ایانخارج از پ Pubmedیا  ISIدر صورتی که دانشجو طی دوران تحصلل خود یک مقاله . 1.13

لول، که نویسنده اول و مسبه طوریچاپ کرده باشد عیوم پزشکی ایران دانشگاه و با وابستگی سازمانی اعضای گروه آموزشی مربو  

کده به حداکثر یک ن ره تشویقی مطابق با معلارهای شورای تحصلالت تک لیی/ شورای پژوهش دانش یا دانشجو باشداستاد گروه 

 .نامه وی اضافه خواهد شدن ره پایان

رس خود در مربوطه را به عنوان اوللن آدفوق، آدرس دانشگاه، دانشکده، و گروه آموزشی  یله مقاالتکالزم اسئ دانشجو در . 2.13

دانشکده، دانشجو به  ینامه، باید بر اساس مصوبات شورای تحصلالت تک لیی/ پژوهشدر مقاله منتج از پایانمقاله ذکر ن وده باشد. 

 .نویسنده اول یا مسلول باشدعنوان 

گلری نامه دانشجو براساس ثبئ اختراع، پتنئ، و موارد مشابه منو  به نظر و تص لماختصاص ن ره تشویقی به ن ره پایان. 3.13

 نشگاه خواهد بود.ک لته مالکلئ فکری دا

 :بندی آن به شرئ ذیل اسئحاسبه و سطحجو مشنامه در ملانگلن کل ن رات دانن ره 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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 های اخالق در پژوهش:جنبه (14

رایند استفاده، توللد و نشر ای از آداب و اصول اخالقی اسئ که قرار اسئ توسط ت ام اعضاء یک جامعه در فمج وعه اخالق پژوهشی

مورد توافق متخصصان  "اصولی نانوشته"اند، یا ه چون ای مکتوب و مدون شدهحرفه دانش رعایئ شود. این آداب یا در قالب منشورهای

 های مختیف قرار گرفته اند.رشته

اعت اد  یه این اخالق پژوهشگران به یکدیگراخالق پژوهشی ضامن سالمئ و استواری فرایند توللد دانش، اشتراک و نشر آن اسئ. در سا

های ای عظلم اسئ که پایهکند. این اعت اد دوجانبه سرمایهمیهای پژوهشی اط لنان دارند و جامعه نلز به اصالئ، صحئ و درستی یافته

 شود.پلشرفئ و پویایی هر جامعه بر آن استوار می

بندی کیی هفئ برداران از نتایج آن را شناخئ. در یک تقسلمند توللد عیم و بهرهبرای رعایئ اخالق پژوهشی باید عوامل دخلل در فرای

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

 سلستم یا جامعه موردمطالعه 

 پدیدآورندگان آثار مورد استناد 

 پژوهشگران ه کار 

 نشر عی یهای متولی رسانه 

 خوانندگان آثار عی ی 

 های حامی پژوهش و پژوهشگرسازمان 

 پژوهشگران آینده 

 موارد مهم رفتارهای نادرست:

 ای ساختگیجعل: ثبئ/ گزارش داده یا یافته 

 هاها و یافتهها، دادهسازی ابزارها، مواد، پروتکلتحریف: دگرگون 

 های دیگران بدون ارجاع صحلح و صریحنوشتهها و ها، فرایندها، یافتهیازی به ایدهسرقئ: دسئ 

 نشر ه سوشان: ارا ه و نشر مطالب با ماهلئ یکسان تحئ عناوین مت ایز 

 تضللع حقوق: پرولتاریای عی ی، برخورد ناشایسئ با عوامل و عناصر مرتبط با پژوهش و محلط زیسئ 

در صورت لزوم کئ در کارگاه اخالق در پژوهش اقدام ن وده و گردد دانشجویان قبل از دفاع از پروپوزال خود نسبئ به شرپلشنهاد می

 را به گروه ارا ه ن ایند.در کارگاه مزبور  گواهی مبنی بر شرکئ

 های پژوهشی در دانشگاه منو  به اخذ مجوز ک لته اخالق پژوهشی اسئ.نامه و طرئشروع و انجام پایان 



 

10 

 

 بایدها در اخالق پژوهشی

 توضیح بایدها

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

 .به کار ببندد

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

 .است

 .روز باشدر باید در موضوع پژوهش همواره دارای اطالعات بهپژوهشگ 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.

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

 دهنده ارائه دهد.ادی، قومی و جنسیتی یا انتظارات موسسه سفارشنژمغرضانه، عوامل 

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

 نابردباری دوری کند.

 امانتداری
یی که در اختیار دارد به نحو احسن نگهداری نماید و پژوهشگر موظف است از تمامی منابع و ابزارها

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

 رعایت منافع ذینفعان
درستی بشناسد و این حقوق را های مرتبط با پژوهش را بهگروه پژوهشگر موظف است حقوق همه

 .رعایت نماید

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

 .کنندگان بدون رضایت آنها یا کسب رضایت اجباری خودداری نمایدمشارکت

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

 .نظر بگیرد

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

 .ای به آنها وارد ننمایداستانداردهای موجود آگاه بوده و در جریان پژوهش صدمه

 استفاده بهینه از منابع موجود
موثر و بهینه و به دور  ،وهش از منابع موجود به نحو صحیحپژانجام 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.

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

 پذیریمسئولیت
وهش و توافق در مورد ثبت ترتیب اسامی ژتمامی نویسندگان باید مسئولیت صحت محتوای پ
 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 ی، شامل اقتباس نزدیک افکار و الفاظ نویسنده دیگر یا انتساب ایدهسرقت علم

  اتخود، بدون ارجاع مستند

 کشی علمی(پرولتاریای علمی )بهره
سپس بعد از را برای پژوهش به کار گیرد، ه پژوهشگر افرادی کعلمی این است  منظور از پرولتاریای

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

 ها یا نتایج ساختگیارائه داده ها عبارتست از گزارش مطالب غیرواقعی وجعل داده هاجعل داده

 هاتحریف داده
دستکاری  ایها به گونهآوری دادهجمع یا فرایند مواد پژوهش که ها این استداده منظور از تحریف

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

 حمایت مالی موازی چند موسسه
زمان مجاز نیست، طور همط چند موسسه بهانجام یک پژوهش توس برایاستفاده 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، جهتارسال هم ارائه موازی نتایج

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

 پوشانانتشار نتایج هم
به  ای با عنوان جدیدپژوهشگر 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

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

 

 

 

 

 

 


