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يا        .پىاي مي ربم هب تى اس علمي هك سىد نمي رطانذ خذا

يا روح و للب مرا اس عشك هب رپوردگار, عالهق هب حرهف ام و مهر هب تمام  .مخلىاقت سزػار گردان خذا

يا  مگذار عطغ پيزوسي و جستجىي افتخار رد حرهف و سپوهغ مرا اس وظيفً  .ةاشم دور طاسد  زبرگي هك ةايذ نسبت هب بىذگان تى   داشتً خذا

يا  .هب آةاداني ميهنم نياس دارم عطا فرما هب مه آنچً اس معرفت، دانغ و تىاانيي هك رباي خذمت هب انظان اه وكمك  خذا

يا  .هك هب مه چيشي آمىختً است خاشع گردان هب مه نيزو و ارادي و فرصت كسب دانغ عطا بفرما و مرا نسبت هب رهكض خذا

*** 

    :حقيمات دانصجىيان هب اصىل سري پادنبييمما اعضاي كميتً ت   

   رد تمام مراحل سپوهشي ، نسبت هب رعايت اصىل اخالقي و علمي پاي بىذ ةاشيم.  

   كارانمان را رد كميتً تحقيمات دانصجىيي چىن رباردان و خىارهان خىد بذانيم؛   .اس احتزام, مهر و ياري هب آن اه احظاص افتخار كنيم هم

   مهههىس اسهههت، وههذا ه هههىاري رباي اركمهههاي  يف هههت  هههاراه  د داشههتً ةاشهههيم هك دمره هههرد ره يهههر اس مهها رد حريهههت م  هههى  هب سهههىي  هههذ هميشهههً هب يههها

 .تالع نمائيم

   تحقيمات دانصجىيي رب طبك ا ذا  و ً   .سياستهاي م  ى  دمل نمائيم رد فعاليتهاي فردي و گروهي مرتبط ةا كميت

   كارانمان پيشنه   .و ردي و پذرياي ااقتندات طاسنذي ديگران ةاشيم ادات و ااقتندات طاسنذي خىد را اس آانن رديػرد راي پيشزفت هم

   قههىان ه ردون گروهههي و اب ىههاا اس تههر روي و  رد تمههام فعاليتهههاي گروهههي ةهها ان ههام  ههاراه هب نحههى سطلههىا، و ههت شىا ههي، رعايههت

  .افغ كمك نمائيمدس يابي بهتز هب ا ذ انهماهنگي ةا طاري اعضا ،گروي را رباي
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   تىانمىذطاسي خىد و ديگر اعضا مقيذ ةاشيم ه ىاري مىافع گروي را رب مىافع شخصي رتجيح دهيم و نسبت هب رعايت حقىق و.  

   هب تصميم مذريان يا مسؤول ه كميتً احتزام ةگذاريم.  

   گاي اس ياد نبزيم هك جذا اس فعال ت   .اهي سپوهشي، ير دانصجى خىاهيم بىد هيچ

   م  ى  خىد بذانيم ااقتنل دانغ و مهارتهاي كسب شذي رد ايه م  ى  هب اعضاي جذيذ را اس ارسشهاي.  

   دانسهتً, اس ان هام آنچهً هك رد تهىان داريهم  پذريع مسؤول ت اه و مؼاريت ردربانهم اهي كميتً تحقيمات دانصجىيي را وظيفً خهىد

  .رديػ نىرسيم

    و رونههذ اهي  ت ههي اس م ههاري پذريفتههً شههذي  را رعايههت كنههيم و ردصههىرت نيههاس هب كنييههز قههىان هقههىان ه كميتههً تحقيمههات دانصههجىيي

  .اقذام نماميي

   حامي ، رب آاثر خىد رعايت نماميي ات سماني هك عضى كميتً تحقيمات هس يم حك مال  ت معنىي كميتً را، هب عنىان.  

    كاانت ،و بىدهج اهي كم   .بهتزيه نحى اس آنها استفادي نمائيم يتً مسؤول دانستً و هبه ىاري خىد را رد رباربامىال،ام

   كاانت و  همً اعضاي كميتً اس ره رشتً وگرايشي و ةا ره طابقً اي اقبل احتزام بىدي و رد عضىيت و بهري گيزي اس ام

  .تسهيالت كميتً آنها را ربارب بذانيم

 

سزرپستان كميتً اهي تحقيمات دانصجىيي دااگشني اهي علىم زپػكي كشىر مىرخ  ي دبيزان وي منشىر اخالقي فىق رد چهاردهم ه نشست سزاسز ا مته و محتى 

 .حاضزيه قرار گرفت اةالغ و استفادي رد كميتً اهي تحقيمات دانصجىيي سزاسز كشىر مىرد اتديي و تصىيب جهت 01/3/58


