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 ها نامه لزوم رعایت استانداردهای دفاع از پایان
 

ویژه  دهژه یر،ژشا شژاهد رشژد دهیی ژد  و        های گذشته به در طی سال
ر بژود  و هتژت،ک کژه ییژ      شتابان تحص،الت تکم،لی در سشیسش کشو

ریژهین و متژلون،     تویند دشصت یستث ایی در یرت،ار بشنامه موضوع می
یمش قشیر دید  تا به یی  تشت،ب یز ن،شوی تحص،ل کشد  جوین و بژاینی،ه   

 م ژژد گشدنژژد  یز   در متژژ،ش رشژژدا توسژژاه و بان ژژدگی کشژژور ب ژژش    
و هژای زز  در دژ،  دشیی ژد زمژوز       سویی دییشا چ انچژه دژدیقل  

گ،ژشی ب ، ژه    پهوهش رعایت نیشدد نه ت  ا یز یی  دشصت یرزند  ب ژش  
توینژد ت دیژدی جژدی محتژو       شود بلکه دتی رود می داصل نمی

گشدد؛ نذی یز زنجایی که در ب،شتش مژویردا یز جملژه در بشنامژه توسژاه     
رویه و نامت جمی  های بی زموز  عانی در کشور شاهد یدشیط و تفشیط

یز یی  چشره نامطلو  بایتتی ینهیمات یساسژی و   هتت،کا بشیی رهایی
یندیشژی و م ژاد     گونژه مصژلحت   یستاندیرهای یصژونی ری دژدیی هژ،    

ک  بژژدی ی یسژژت بژژشیی دسژژت،ابی بژژه همژژ،  ،یزودگژژذر راصژژی ن مژژا
های موجژود   نامه ها و دفظ پ،وسته و متتمش زن ا که در زی،  چارچو 
وناگونی مؤثشند کژه در  ن ا تصشیح شد  یستا عویمل متادد و گزن،ه به 

سژاز   ک  د  و بالشژ  سشنوشژت   یی  م،ان نقش یستادین ریه ما تا،، 
 یست 

یمشوز ا شوربختانه شاهدیک که بشری مویق  جلتات دداع دینشژجویان  
تحص،الت تکم،لی دتی در مقاط  دکتشی بژا ک،ف،ژت نژازنی بشگژهیر     

  هژایی کژه متژتله    ها و چارچو  شود و در باضی یوقات دتاس،ت می
گشدد و  زمورته م  دسی یست رعایت نمی نامه ی  دینش دداع یز پایان

در بت،اری مویرد به صشف یی که یستاد ریه ما کار ری تأی،د نمود  دتی 
پوشی تمایلی به یرزیابی مجدینژه و   ه،ات دیورین ن،ه با یغماض و چشک

 ده د  یر،شیً یکی یز متژلون،   نامه دینشجو نشان نمی موشکادانه پایان
ا هژژا نامژژه دژژدود نژژود درصژژد پایژژان"دینشژژیا  ززید یعژژال  نمژژود کژژه 

  "بشدیری یست کپی
گونه که مطلا،ک هش دینشکد  یا گشو  م  دسژی شژ،می قژوین،      همان

نماید بژه   دیرلی رود ری بشیی صدور مجوز دداع یز پایان نامه نحاظ می
 که جم  ا یا یی (Q1)با ک،ف،ت ی   ISIع وین مثالا دیشت  دو مقانه 

نامه دینشجو یز عددی  یمت،ازیت ضشییب تأث،ش مقازت متتخشج یز پایان

کمتش نباشدا همچ ،  در جژایی دییژش شژشط زز  بژشیی      4یا  3مثل 
بژا هژش ک،ف،تژی     ISIدداع ری صشداً دیشژت  دو یژا دژدیقل یژ  مقانژه      

نامه مقطژ  دکتژشی تک،ژه     عالو ا بشری مؤستات بش زی،  دین د  به می
 ری متتخشج یز رسانه دینشجوپهوهشی  -قانه علمیچاپ ی  مکشد  و 

  یمژا نکتژه م ژک یی جاسژت کژه      ششط دداع یز رسانه تا،،  شد  یست
باضی یز مجالت عمدتاً رارجی یز یستاندیرهای زز  بشروردیر ن،تت د 

بژدون یرزیژابی جژدی     "دستشسی ززید"و صشداً با یرذ وج ی در قانب 
گونژه   نمای ژد کژه ییژ     دی  مینتبت به صدور پذیش  و چاپ مقانه یق

تشویجژی دیرژل ن،ژه     -مجالت در بشری یوقات دتی یز مجالت علمژی 
نمای د  ضژم اً بمانژد یی کژه دتژی      تش مقانه پذیش  و م تشش می ریدت

ب دی موضوعیا در  تادیدی یز یی  مجالت نه در موضوع و در نه دسته
د  کوتژا   ین دوز  ینتشاریتی رود؛ رشته م  دسی ش،می ری نحاظ نکشد 

زمورتیژانا یسژتاندیرهای زز  و دتژی     کها بشرژی یز دینژش   سخ  یی 
نامژه بژا رژود ندیشژته و      ک  د  ری به ه یا  دداع یز پایان صوری و قان 

ک  ژد  و م مژی ری    یی جاست که یسات،د محتش  ریه مژا نقژش تا،ژ،    
باشژژ د؛ چژژشی کژژه ضژژم  تژژال  و کوشژژش مضژژاع ا   ع ژژد  دیر مژژی

 د هش دینش زمورته با هش ک،ف،تی یز د،لتش جلته بایتت یجاز  ده نمی
دداع عبور نماید  ینبته مویرد یجمانی در یی جاا به ما ی زن ن،تت کژه  

ک  د بلکژه یشژار     ها و یسات،د محتش  ریه ما چ ،  می تمامی دینشیا 
به ماضلی یست که در دال داضش گشیبانیش جاماه علمی شد  یست و 

ویژه  ینجمژ  م  دسژی     ی ش،می و بژه همیان یز جمله جاماه م  دس
وجژه   هژ،   یندیشی نمود  و به تش چار  ش،می وظ،فه دیرد هش چه سشی 

ک،ف،ت و رعایت یصول علمژی ری قشبژانی م ژاد  نژازل و غ،ژش یصژونی       
 های زز ا رعایت گشدد  ن مایک و تشت،باتی یتخاذ گشدد که یی  ددیقل
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