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معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع و نظر به اهمیت اجرای قانون پیشگیری و  2/3/1397مورخ  43805/7پیرو بخشنامه شماره 

قیقات تحمقابله با تقلب در تهبیه آثار علمی و نقش و جایگاه و اثرگذاری معاونان آموزشی در اجرای قانون مذکور, حسب نظر وزیر محترم علوم, 

 جلب می کنم: و فناوری, توجه جناب عالی را به چند نکته

 و تقلااب بااا مقابلااه فرهناا  ایجاااد در دانشااگاهی گااروه مهمتااری  عنااوان بااه دانشااگاهها علماای هیااات اعضااای کااهاز آنجااا  (1

 ریاا ی برنامااه فرماییااد دسااتور الزم,و تمهیااد مقاادمات    رسااانی العاطاا ضاام  اساات ضااروری ,شااوند ماای تلقاای علماای تخلاا 

 بااه مربااو  اطالعااات ثباات باار مبناای قااانون 9 و 7 هااای تبصااره در مناادر  مفاااد ویاا ه بااه مااذکور  قااانون کااردن اجرایاای باارای

 اطالعااااتی فنااااوری و علاااوم پ وهشاااگاه اطالعااااتی ساااامانه در دانشاااجویی هاااای رسااااله و هاااا ناماااه پایاااان پ وهشااای  پیشااانهاده

 .شود پیگیری جدیتدر اولویت برنامه های آن معاونت قرار گرفته و با  معاونت آن سوی از  (ایرانداك) ایران

 

(اسااتادان راهنمااا, مسااوولیت و ضاامانت اااحت و ااااالت  مقاااالت, گاا ار  هااا, پایااان نامااه هااا و رساااله هااای دانشااجو ی را             2

 پاسخگو خواهند بود.برعهده دارند و در ای  خصوص 

 

الق حرفاااه ای و احتااارام باااه حقاااوق مالکیااات معناااوی مولفاااان و  (دانشاااجویان نیااا  باااه ساااهم خاااود نسااابت باااه رعایااات اخااا 3

مصااانفان ملتااا م و متعهدناااد و عااادو  از ایااا  ااااا  مساااتل م ضااامان, سااالب حقاااوق ماااادی و معناااوی ناشااای از گذرانااادن دوره  

 هااااای آموزشاااای و پاسااااخگو ی بااااه مراجااااا ای ربتااااا بااااه جهاااات اقاااادامات احتمااااالی خااااال  قااااانون خواهااااد بااااود.  

کامااا  باااه کلیاااه اعضاااای علمااای و دانشاااجویان, باااوی ه  ایساااته اسااات ضااام  اطاااالع رساااانی باااا عنایااات باااه مراتاااب فاااوق ش 

دانشااجویان تحصاایالت تکمیلاای, نساابت بااه برگاا اری کارگاااه هااای آموزشاای و دعااوت عااام باارای شاارکت دانشااجویان بخااش              

عمااومی باار   هااای مختلاا  دانشااگاه باارای شاارکت در مراساام دفاااع از پایااان نامااه هااا و رساااله هااای دانشااجو ی, زمینااه نظااارت         

 اجرای قانون مواو  را فراهم سازید

 

 مجتبی شریعتی نیاسر

 معاون آموزشی
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