به نام خدا

منشور اخالق پژوهش
با استمداد از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست ا
وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و
پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه دراعتالی فرهنگ وتمدن بشری ،
مااعضاء هیأت علمی ،کارکنان ودانشجویان دانشگاه پیام نور متعهد می
شویم اصول زیر را درانجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرارداده وازآن
تخطی نکنیم :
 -1اصل حقیقت جویی  :تالش درراستای پی جویی حقیقت و و فاداری به
آن ودوری ازهرگونه پنهان سازی حقیقت .
 -2اصل رعایت حقووق  :التومام بوه رعایوت کامول حقووق پژوهشوگران و
پژوهیدگان (انسان  ،حیوان ونبات ومحیط زیست) وسایرصاحبان حق .
 -3اصل مالکیت موادی ومعنووی :تعهود بوه رعایوت کامول حقووق موادی و
معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
 -4اصل منافع ملی  :تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشوتن پیشوبرد
وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش .
 -5اصل رعایوت انصواو وامانوت  :تعهود بوه اجتنواگ ازهرگونوه جانبوداری
غیرعلمی وحفاظت ازاموال  ،تجهیمات ومنابع دراختیار.
 -6اصل راز داری  :تعهد به صویانت ازاسورار واعالعوات محرمانوه افوراد ،
سازمان ها وکشوروکلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق .
 -7اصل احترام  :تعهد به رعایت حریم ها وحرمت هوا درانجوام تحقیقوات
ورعایت جانب نقد وخودداری ازهرگونه حرمت شکنی .
 -8اصل ترویج  :تعهد به رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات وانتقال آن به
همکاران علمی و دانشجویان به غیر ازمواردی که منع قانونی دارد .

 -9اصل برائت  :التمام بوه برائوت جوویی از رفتوار غیور حرفوه ای واعوالم
موضع نسبت به کسانی که حووزه علوم وپوژوهش ر ابوه شوائبه هوای
غیرعلمی می آالیند .
اصل رعایت همبستگی مذاهب وقومیت ها.
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اصل رعایت اصول انقالگ اسالمی.
-11

تأييديهي صحت و اصالت نتايج

باسمه تعالي
اينجانب  ..................................................به شمااه اانجمجيي ...................................... .اانجمجيش هشم ه
 ..................................مقطع تحصيل ..........................تأييد م.ناايم كه كليهش ن ماي ايمپ يايما نامه/هسماهه
حاصل كاه اينجانب و بدو هرگينه اخل و تصرف است و مياها نسخهبرااهششد از آثاه ايگرا ها با ذكر
كامل مجخصات منبع ذكر كرا ام .اهصيهت اثبات خالف مندهجات فيق ،به تجخيص اانجمگا مطمابب بما
ضيابط و مقرهات حاكم (قاني حاايت از حقيق مؤهفا و قاني ترجاه و تكثيمر ك مب و نجمريات و آثماه
صيت ،.ضيابط و مقرهات آميزش ،.يژوهج .و انضباط )... .با اينجانب هف اه خياهد شمد و حمب هرگينمه
اع راض اهخصيص احقاق حقيق مك سب و تجخيص و تعيميپ تخلمو و مجمازات ها از خمييب سملب
م .ناايم .اه ضاپ ،مسؤوهيت هرگينه ياسخگيي .به اشخاص اعم از حقيق .و حقيق .و مراجع ذشصمال
(اعم از اااهش و قضاي ).به عهد ش اينجانب خياهد بيا و اانجگا هيچگينه مسمؤوهي  .اه ايمپ خصميص
نخياهد ااشت.

نام و نام خانيااگ:.

امضا و تاهيخ:

مجوز بهرهبرداري از پاياننامه /رساله

بهر برااهش از ايپ يايا نامه  /هساهه اه چهاهچيب مقرهات ك ابخانه و با تيجمه بمه محمدواي  .كمه تيسمط
اس اا هاهناا به شر زير تعييپ م.شيا ،بالمانع است:
 بهر برااهش از ايپ يايا نامه /هساهه براش هاگا بالمانع است.
 بهر برااهش از ايپ يايا نامه /هساهه با اخذ مجيز از اس اا هاهناا ،بالمانع است.
 بهر برااهش از ايپ يايا نامه /هساهه تا تاهيخ  ....................................مانيع است.

نام اس اا يا اساتيد هاهناا:
تاهيخ:
امضا:

