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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
معاونت پژوهش و فناوری

به نام خدا

منشور اخالق پژوهش
با استعانت از خدای سبحان و با اعتقاد راسخ به اينکه عالم محضر خداست و او همواره ناظر بر اعمال ماست
و به منظور انجام شايستهی پژوهشهای اصیل ،تولید دانش جديد و بهسازی زندگانی بشر،

ما دانشجويان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور:

تمام تالش خود را براي كشف حقیقت و فقط حقیقت به كار خواهیم بست و از هر گونه جعل و تحریف در
فعالیتهاي علمی پرهیز میكنیم .حقوق پژوهشگران ،پژوهیدگان (انسان ،حیوان ،گیاه و اشیاء) ،سازمانها و سایر
صاحبان حقوق را به رسمیت میشناسیم و در حفظ آن میكوشیم .به مالكیت مادي و معنوي آثار پژوهشی ارج مینهیم،

براي انجام پژوهشی اصیل اهتمام ورزیده از سرقت علمی و ارجاع نامناسب اجتناب میكنیم .ضمن پایبندي به انصاف و
اجتناب از هر گونه تبعیض و تعصب ،در كلیه فعالیتهاي پژوهشی رهیافتی نقادانه اتخاذ خواهیم كرد.
ضمن امانت داري ،از منابع و امكانات اقتصادي ،انسانی و فنی موجود استفاده بهرهورانه خواهیم كرد.
از انتشار غیراخالقی نتایج پژوهش نظیر انتشار موازي همپوشان و چندگانه (تكهاي) پرهیز میكنیم.
اصل محرمانه بودن و رازداري را محور تمام فعالیتهاي پژوهشی خود قرار میدهیم.
در همه فعالیتهاي پژوهشی به منافع ملی توجه كرده و براي تحقق آن میكوشیم.

خویش را ملزم به رعایت كلیه هنجارهاي علمی رشته خود ،قوانین و مقررات ،سیاستهاي حرفهاي ،سازمانی ،دولتی و
راهبردهاي ملی
در همه مراحل پژوهش میدانیم.
رعایت اصول اخالق در پژوهش را اقدامی فرهنگی میدانیم و به منظور بالندگی این فرهنگ ،به ترویج و اشاعهي آن
درجامعه اهتمام میورزیم

امضاء دانشجو

