
 

 



 



 



 با سالم

معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع و نظر به اهمیت اجرای قانون  2/0/7097مورخ  50834/7پیرو بخشنامه شماره 

اری معاونان آموزشی در اجرای قانون مذکور, حسب نظر پیشگیری و مقابله با تقلب در تهبیه آثار علمی و نقش و جایگاه و اثرگذ

 وزیر محترم علوم, تحقیقات و فناوری, توجه جناب عالی را به چند نکته جلب می کنم:

از آنجا که اعضاي هیات علمی دانشگاهها به عنوان مهمترین گروه دانشگاهی در ایجاد فرهنگ مقابله با تقلب و تخلف علمی تلقی  (7

شوند, ضروری است ضمن اطالع رسانی  و تمهید مقدمات الزم, دستور فرمایید برنامه ریزي براي اجرایی کردن قانون مذکور، می 

قانون مبنی بر ثبت اطالعات مربوط به پیشنهاده پژوهشی، پایان نامه ها و رساله هاي  9و  7به ویژه مفاد مندرج در تبصره هاي 

وهشگاه علوم و فناوري اطالعاتی ایران )ایرانداك(، از سوي آن معاونت در اولویت برنامه های آن دانشجویی در سامانه اطالعاتی پژ

 معاونت قرار گرفته و با جدیت پیگیري شود.

(استادان راهنما, مسئولیت و ضمانت صحت و اصالت  مقاالت, گزارش ها, پایان نامه ها و رساله های دانشجوئی را برعهده دارند 2

وص پاسخگو خواهند بود.و در این خص  

(دانشجویان نیز به سهم خود نسبت به رعایت اخالق حرفه ای و احترام به حقوق مالکیت معنوی مولفان و مصنفان ملتزم و متعهدند 0

و عدول از این اصل مستلزم ضمان, سلب حقوق مادی و معنوی ناشی از گذراندن دوره های آموزشی و پاسخگوئی به مراجع ذی 

هت اقدامات احتمالی خالف قانون خواهد بود.ربطع به ج  

با عنایت به مراتب فوق شایسته است ضمن اطالع رسانی کامل به کلیه اعضای علمی و دانشجویان, بویژه دانشجویان تحصیالت  

در  تکمیلی, نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی و دعوت عام برای شرکت دانشجویان بخش های مختلف دانشگاه برای شرکت

 مراسم دفاع از پایان نامه ها و رساله های دانشجوئی, زمینه نظارت عمومی بر اجرای قانون موصوف را فراهم سازید

 

 مجتبی شریعتی نیاسر

 معاون آموزشی   

 


