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  هاي علوم پزشكي سراسر كشور رؤساي محترم دانشگاه

  

  سالم عليكم؛

  

رعايت اصول و قواعد اخالق در  ،همانطور كه مستحضريد يكي از مهم ترين زير بناهاي پژوهش در همه نظام هاي علمي استاندارد ؛احتراماً

پوزال تحقيقاتي، اجراي پژوهش پژوهش در قالب يك پرو پژوهش است و رعايت اين استانداردها شامل تمام مراحل انجام يك تحقيق از طراحي

امروزه رعايت استانداردهاي  .انتشار نتايج تحقيق در قالب مقاالت پژوهشي مي باشد الب هايي از جمله كارآزمايي هاي باليني و نهايتاًدر ق

اعتبار چرا كه  ؛از پژوهشگران دارند ،نده از تحقيقاتسسات علمي از جمله دانشگاهها و سازمانهاي حمايت كن، حداقل انتظاري است كه مؤاخالقي

سسات علمي كه ؤاز همين رو همه كشورها و م. اخالقي وابسته استاين مؤسسات به شدت به رعايت اين هنجارهاي  علمي و حيثيت آكادميك

به حداقل خود ي را در محدوده تحت نظارت از اعتبار بااليي برخوردارند با سرمايه گذاري چند اليه تالش مي كنند تا ميزان تخلفات پژوهش

چرا كه . برخوردار باشند» محيط پژوهشي منزه و پيراسته « از عوايد يك  ضمناً  رسانده و از اين طريق از اعتبار علمي خويش محافظت نمايند و

ي خواهد بود كه از طريق جلب اعتماد سسه علمي و دانشگاهؤرعايت استاندارهاي اخالق در پژوهش گرانبهاترين سرمايه نمادين هر م قطعاً

پژوهشگران موجب رشد شاخص هاي علمي آن موسسه از جمله تعداد ارجاعات به مقاالت منتشر شده توسط پژوهشگران وابسته و نيز جذب 

  .سرمايه هاي انساني و اقتصادي خواهد شد

به  لم و فناوري و نيز سياست هاي كلي حوزه سالمت،در حوزه عسياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري اينكه در ن راستا با عنايت به در همي

ي پژوهش ها هوري بر لزوم صيانت از حريم اخالقمقام محترم رياست جم تاكيد توجه به با وي ديگرخالق توجه ويژه اي شده است و از سبحث ا

مشابه كه حيثيت علمي كشور را به شدت تهديد مي كند؛ چون فروش پايان نامه و موارد ي غير قابل قبول و برخورد جدي با پديده هاي كامالً

، برخورد فعال و جدي با موارد تخلف مقتضي شامل تمهيدات پيشگيرانه در كنار  الزم است براي مقابله با ناهنجاريهايي از اين دست اقدامات

احتمال بروز تخلفات از جمله خريد و  ،لوم پزشكيو تجربي بودن اغلب پژوهش هاي ع يعليرغم اينكه به دليل ماهيت عمل. طراحي و اجرا گردد

بدينوسيله خواهشمند است مراتب زير جهت اطالع  .است علوم انسانيرشته هاي  ديگراز جمله فروش پايان نامه در اين حوزه كمتر از حوزه هاي

  :گرددواحدهاي تابعه ابالغ ذي نفعان موضوع به ويژه اعضاي محترم هيأت علمي و مسؤولين و اجرا به 

رعايت استانداردهاي اخالقي در كليه پژوهش ها بر عهده محقق اصلي است؛ لذا در صورت سهل انگاري يا خطاي ساير همكاران  يوليت اصلؤمس -1

وليت پژوهشگر ؤبه هيچ وجه رفع كننده مس اما وليت فرد خطاكار نيز خواهد شدؤاگر چه اين امر موجب مس، حتي بدون اطالع پژوهشگر اصلي

بر عهده اساتيد راهنما و رعايت استانداردهاي اخالقي ليت اصلي ؤوبه همين شكل در مورد پايان نامه هاي دانشجويي، مس. نخواهد بوداصلي 

توصيه مي شود كه اساتيد  لذا موكداً. ليت اساتيد نخواهد بودؤومشاور است و نقش داشتن دانشجويان در تخلفات احتمالي به هيچ وجه نافي مس

 .تمام مراحل كار دانشجويان نظارت دقيق و جدي مبذول فرمايند ارجمند بر

توصيه مي  در مورد پايان نامه هاي مروري است كه با روش هاي كتابخانه اي قابل انجام مي باشند؛ اكيداًپژوهشي با توجه به اينكه اغلب تخلفات  -2

جز در حتي المقدور به  .Ph.Dو ، فوق تخصصي تخصصياي،  دكتراي حرفهشود در مورد دانشجويان همه مقاطع از جمله كارشناسي ارشد، 

 .، پايان نامه كتابخانه اي پذيرفته نشودد شوراي تحصيالت تكميلي و يا شوراي پژوهشي دانشگاه ييموارد خاص، با تأ

رشناسي ارشد، دكتراي حرفه شجويان كااز جمله دان( امه ارائه مي كنند ه دانشجوياني كه به نوعي پايان نبرگزاري جلسه دفاع از پروپوزال براي هم -3

 .الزامي است)  .Ph.Dمقاطع تخصصي و فوق تخصص و  اي، 

توصيه مي شود گزارش الذ. از احتمال تخلف پژوهشي است ها راهكار مناسبي براي كاستنقطعي از پيشرفت پروژه پايان نامه ارائه گزارش هاي م -4

 .جدي گرفته شود .Ph.Dكار پايان نامه به ويژه در مقطعمراحل مختلف 
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قاطع جلسه دفاع از پايان نامه الزم است براي تمام كساني كه به نوعي نمره پايان نامه در كارنامه آنها ثبت مي شود و يا فارغ التحصيل از م -5

شكل به  .Ph.Dشامل دانشجويان كارشناسي ارشد، دكتراي حرفه اي، مقاطع تخصصي و فوق تخصصي پزشكي و  ،تحصيالت تكميلي هستند

بديهي است داوران محترم پايان نامه ها وظيفه دارند از استاندارد و اصيل بودن تحقيق . با حضور داور خارجي برگزار گردد ترجيحاً استاندارد و

 .امضاي صورت جلسات دفاع و ساير مدارك اقدام نمايندسپس نسبت به  صورت گرفته اطمينان حاصل نمايند و

پ مقاله، كليه محتواي آن را ام پايان نامه ها الزم است كه اساتيد محترم راهنما و مشاور قبل از ارسال، پذيرش يا چااز انج در مورد مقاالت حاصل - 6

واضح است كه در صورت وجود هرگونه مشكل اخالقي در مقاالت . و در صورت وجود هر گونه مشكل نسبت به توقف روند اقدام نمايند تأييد

ول ، مسؤاساتيد محترم راهنما و مشاور قرار مي گيرند؛ دفاع جلسه برگزاري كه مستند نامه هال از پايان منتشرشده يا پذيرفته شده حاص

به عدم اطمينان از رعايت استانداردهاي اخالقي خواهند بود چرا كه به هيچ عنوان به پايان نامه هايي كه در مقاالت حاصل از آنها كوچكترين شائ

 .اجازه دفاع داده شود ،فع هر گونه ابهامتا زمان ر نمي بايستارد رعايت هنجارهاي اخالقي وجود د

سسات آموزشي پژوهشي موظفند در صورت تحصيالت تكميلي دانشگاه ها، دانشكده ها و مؤداور و نيز شوراهاي ، اساتيد محترم راهنما، مشاور -7

بديهي است كه . اصله به كميته اخالق دانشگاه مربوطه اطالع دهندمشاهده هرگونه تخلفات پژوهشي به ويژه در مورد پايان نامه ها مراتب را بالف

پس از دريافت گزارش براساس دستورالعمل هاي مربوط و نيز  ،كميته هاي اخالق در پژوهش مستقر در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ها

رسي موضوع اقدام خواهند كرد و در صورت احراز هرگونه نسبت به بر حل نهايي تدوين خود را طي مي كند،دستورالعملي كه در حال حاضر مرا

خود به عنوان شاكي پرونده تخلفات پژوهشي را دنبال خواهند نمود و كليه راهكارهاي حمايتي را از افراد گزارش دهنده مد نظر قرار  ،تخلف

 .خواهند داد

كه با توجه به استانداردها معموالً (ولؤبايست توسط نويسنده مسنگارش مقاله از متن پايان نامه ها مي  بر اساس اصول پذيرفته شده پژوهش، -8

سسات و شركت هايي كه ؤبا همكاري ساير نويسنده ها انجام گيرد؛ لذا مراجعه به م) توصيه مي شود كه استاد راهنما نويسنده مسؤول باشد

داردهاي اخالق در پژوهش است و به هيچ وجه قابل قبول اقدام به نگارش مقاله از متن پايان نامه ها مي كنند به صورت اصولي خالف استان

الزم به ذكر است كه استفاده از توان مؤسسات مذكور محدود به مواردي مانند ويرايش متن انگليسي مقاالت خواهد  .و توصيه نمي گردد نبوده

 .بود

وند الزم است كه به تصويب كميته هاي اخالق در براساس مقررات موجود تمام پژوهش هايي كه در دانشگاه هاي علوم پزشكي انجام مي ش -9

له شامل پايان نامه هاي مقاطع اين مسأ. آن نيز نظارت نمايندپژوهش برسند و اين كميته ها عالوه بر تصويب پروپوزال، بر مراحل اجراي 

  .تحصيالت تكميلي و دكتراي حرفه اي و تخصص و فوق تخصص هم مي باشد

 


