
 رساله دکتریتیم راهبری از  دانشگاه انتظاراتاهم 

 مقدمه:

 برایآخرین دستاوردهای علمي علوم و با و آشنا  نیروی انساني متخصصهدف از برگزاری دوره های دکتری، هدایت و تربیت 

 ریاستاد)ان( مشاور، و سا، )ان( راهنما)استادتیم راهبری رساله  و گسترش علم و فناوری است. جامعهاساسي نیازهای  کمک به رفع

د هستن ياخالق در پژوهش و تخلفات پژوهش به ویژهو  يو پژوهش يآموزش ینامه ها نیو آئ نی( تابع مقررات و قوانپژوهش همکاران

 شود. يفرض م مذکور از همه مقررات يبا اگاهاجرای رساله و مشارکت آنان در 

انتظار  گیرد. مي و با تأیید استاد راهنمای اول )سر تیم راهبری رساله( صورتتیم راهبری رساله فعالیتهای دانشجوی دکتری زیرنظر 

رود دانشجو اولویت اول کاری خود را انجام وظایف محوله از سوی تیم راهبری در راستای پیشبرد به موقع رساله قرار دهد و با تمام  يم

      د؛ و تیم راهبری رساله )به ویژه استاد راهنمای اول(  ضمن انگیزه دادن به دانشجو توان فکری و صرف وقت الزم به امر پژوهش بپرداز

از استاد راهنمای اول به عنوان سر تیم راهبری مند ساختن و بهینه نمودن فرآیند اجرای رساله، اهم انتظارات دانشگاه در راستای نظام 

کمیته اخالق پژوهشي دانشگاه تدوین و به تصویب کمیسیون و  ،يحوزه معاونت آموزش ،ه با همفکری جمعي از صاحبنظرانک رساله

 به شرح ذیل ارئه مي گردد: رسیده است 31/4/1399مورخ  تحصیالت تکمیلي شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

 :نظارت بر دوره آموزشی دانشجو 

o به ویژه اخالق در پژوهش و تخلفات پژوهشي ،پژوهشي نامه و قوانین آموزشي ومطالعه و رعایت آیین ترغیب دانشجو به 

o از شروع تحصیل يلیتحص مسالیدو ن يدر ط دانشجو با موضوع رسالهکلیت  بررسي 

o انشگاهد یهاگروه گرید ایخود و آموزشي از گروه  رسالهموضوع مرتبط با  یا و طبق برنامه درسي مصوب پیشنهاد دروس مناسب 

o  دانشگاه یجار یدستورالعمل ها و نامه نییشده در آ ينیب شیپ یها جامع طبق زمانبندی ارزیابي گذراندنتوجه به 

 

  و مباحث مرتبط پیشنهادهو دفاع از  نیتدو ندیفرآنظارت بر: 

o خود برنامه پژوهشي چوبرچاو در  رسالهدانشجو در انتخاب موضوع  پژوهشيو توانمندی عالئق  توجه به 

o ی هااولویتاز بین  گسترش مرزهای دانش(برای  و یا تقاضامحور) روزه و ب، جدید، مهم مباحثاز بین رساله موضوع  نییعت

 پژوهشي دانشگاه



o برای اجتناب از برون سپاری آن پژوهشو امکان سنجي انجام  یم راهبری رسالهتعیین ت 

o  ي دوره پژوهشدر آغاز اعالم کیفیت دستاوردهای مورد انتظار استاد راهنمای اول رساله در حد متعارف دانشگاه های برتر کشور و

 نشجوبه دا

o  مشورت هایمشاور برای ارائه  (ان)استاد راهنمای دوم و استادانتخاب در صورت لزوم، ) رسالهراهبری  تیماعضای  سایرانتخاب 

ایر افراد س نقش پژوهشگران پسادکتری وبه موقع  و تعیین (سرتیم پژوهشيبا هماهنگي  به دانشجو ویژهتحقیقاتي  -تخصصي 

  دستاوردهای رسالهدر 

o تدوین شده توسط دانشجو تکمیل پیشنهاده 

o  زمان بندی های پیش بیني شده در آیین نامه هاطبق در اولین فرصت ممکن پیشنهاده برگزاری جلسه دفاع از برنامه ریزی برای 

  دستورالعمل های جاری دانشگاه و

o  یا منابع برون دانشگاهي(تأمین اعتبار اجرای رساله )از محل پژوهه خود پذیرش مسؤولیت 

 

  شامل:  با اصول اخالق پژوهشدانشجو کمک به آشنایی 

o  گرانید یها افتهیبه  ارجاعاحترام به حقوق انتشاراتي دیگران با رعایت صداقت علمي در 

o با تیم راهبری رسالهدانشجو  تعامل حرفه ای 

o  دستاوردهای تیم راهبری داده ها، و ایده ها، مراتب محرمانگي  امانت داریرعایت حقوق همکاران مشترک در راهبری رساله با

 قبل از انتشار نتایجرساله 

o عدم تعرض به حقوق معنوی و مالکیت فکری مانند استفاده بدون مجوز از داده ها، تصاویر، و متون دیگران 

o اجع مربوط قبل از تصویب رعایت اصول و چارچوب های مرتبط حرفه ای و در صورت لزوم دریافت کدهای اخالق از مر

 پیشنهاده )مانند کد اخالق زیستي(

o رعایت و حفظ حرمت استاد/ دانشجو در کلیه مراودات و مکاتبات 

o  در صورت به وجود آمدن اختالف بین دانشجو و هر یک از اعضای تیم راهبری، موضوع باید با گفتگوی سازنده این نکته که

همفکری و با دانشجو و استاد راهنمای اول و چشم پوشي از موارد جزیي حل شود و در صورت نیاز، اختالف پیش آمده را 

 رفع نمایند.دانشکده گروه/ مسئوالن  وساطت



o  وده ببه عهده استاد راهنما مشهد  يقرارداد سفارش انجام پروژه از طرف دانشگاه فردوس کیبه عنوان هنمایي رساله رااین نکته که

 حقوق حاصل از رساله متعلق به دانشگاه است. هیو کل

o متعلق به دانشگاه استبه طور کامل  ي مستخرج از رساله کهپژوهش یهمه دستاوردها یفکر تیحقوق مالک یماد یجنبه ها. 

 دانشگاه را اخذ کنند. یفکر تیمالک کارگروهمجوز دستاوردها  یسازیهرگونه تجار یبراوظفند و دانشجو ماستاد راهنمای اول 

o اعضای  (يوابستگکه باید دارای نشاني ) -مستخرج از رساله  يپژوهش یتمام دستاوردها یفکر تیحقوق مالک یمعنو یجنبه ها

 در تمام دینام دانشجو بااست. اعضای دیگر تیم راهبری رساله مشترک دانشجو و  نیب -شد با و دانشجو به دانشگاههیأت علمي 

 . دآورده شودستاوردها  این

  در کارگاه های مرتبط شامل:به شرکت دانشجو  ترغیبکمک به ارتقای دانش حرفه ای دانشجو از طریق 

o آشنایي دانشجو با روش تحقیق 

o  ازیمورد نآشنایي دانشجو با سخت افزارها و نرم افزارهای 

o نگارش و ویرایش صحیح متون 

o  يخارج یهازبان گرید ای يسیبه زبان انگلعلمي مهارت در استفاده از منابع 

o در استفاده از منابع اطالعاتي مهارت 

o )علم سنجي )رتبه نشریه ها، نشریه های جعلي، و فهرست سیاه نشریه ها 

o  آزمایشگاهي )در صورت لزوم(ایمني 

 

  دوره پژوهشی:فعالیت های دانشجو در نظارت بر 

o رسالهط با بامور پژوهشي مرتپیشبرد و سئوالنه دانشجو نظارت بر حضور فعال و م 

o  ات )در این جلسرساله و تیم راهبری با دانشجو  (ماهانه حداکثرو  هفتگي متعارف در هر رشته )ترجیحا منظم جلساتبرگزاری

، شجودانکمک به توسعه دانش ، مند پیشنهاده اجرای نظام و پیشرفت کارموارد پي گیری مي گردد: نظارت بر گونه معموال این 

 بررسي چالش ها و ارائه راهکارها(و  ،دانشجو ارزیابي نقادانهمهارت ارتقای 

o رسالهموضوع خارجي مرتبط با  داخلي/های  ها و همایش شرکت در کارگاه به راهنمایي دانشجو تشویق و 

o  مي توانند نقش داشته باشندملي/ بین المللي که در پیشبرد رساله پژوهشگران شاخص ایجاد زمینه تعامل دانشجو با 



o  یا مشکالت اجرای ، های آزمایشگاهي مواد و دستگاهمنابع علمي، کمک به رفع موانع اجرایي پژوهش مانند عدم دسترسي به

 میداني پژوهش

o ل هزینه های رساله به شخص دانشجویاجتناب از تحم 

o به دانشجوو ارائه بازخورد مناسب  در موعد مقرر دانشجو های گزارش فعالیت اخذ 

o (نه مربوطاسامبه مدیر گروه )از طریق شش ماهه از فعالیت دانشجو عملکرد  گزارش ارسال 

o آندستاوردهای ( و پژوهشها و نتایج  روش علمي رساله )اعتبارمحتوای در مورد  و به موقع ارائه راهنمایي های الزم 

o ( حداکثر یک ماه پس از تاریخ دریافت آنها از پاسخ مقتضي به متون و مستندات ارسالي توسط دانشجو در کوتاهترین مدت

 د.(. این شرایط به ویژه در مورد نسخه های اولیه مقاالت و پیش نویس متن رساله اهمیت ویژه داردانشجو

o رسالهمتن در تدوین و نگارش گام به گام و نظارت با دانشجو  همراهي 

o  هت را ج راتباستاد راهنما مي تواند م عمل نکند،از سوی استاد راهنمای اول به وظایف محوله اگر دانشجو توجه به این نکته که

 منعکس نماید.مربوط مدیر گروه به اخذ تصمیم مقتضي 

 

 راهبری رساله: تیم تینظارت بر فعال 

o  دانشجو توسطمورد مقاله و دستاوردهای رساله  به موقع نظرات اعضای تیم راهبری در دریافتنظارت بر 

o  عضای تیم راهبری بر تحقیق دانشجوانظارت بر مشارکت فعال 

 :نظارت بر دستاوردهای رساله 

o  رسالهدستاوردهای داده ها و  اعتبارپذیرش مسئولیت مستقیم 

o   آن ها نحوه، زمان و محل انتشار رساله و تعیین کفایت دستاورد )های( علميبررسي و تایید 

o تیم  مشارکتو میزان نحوه بر مبنای  تعیین ترکیب و ترتیب پدیدآورندگان دستاوردهای رساله در چارچوب مقررات دانشگاه

 .راهبری رساله


