
  

  منشور اخالق پژوهشی

و پروردگار همیشه ناظر بر اعمال بندگانش است 

فرهنگ وتمدن  ياعتال دانشگاه در گاه

را درانجام  ریاصول ز میگرد یمتعهد م

  هرگونه پنهان سازی حقیقت 

  صاحبان حق  سایر و) 

  و عدم کپی برداری از آثار دیگران

  و ارجاع دهی مناسباختیار  اموال ، تجهیزات ومنابع در

  .رتبط با تحقیقنهادهای م کلیه افراد و

  .مواردی که منع قانونی دارد انتقال آن به همکاران  علمی و دانشجویان به غیر از
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  موسسه آموزش عالی کسري رامسر

  مدیریت پژوهشی 

  

  به نام خدا

منشور اخالق پژوهشی

پروردگار همیشه ناظر بر اعمال بندگانش است  که عالم محضر نیاز خداوند سبحان واعتقاد به ا

گاهیجا تیدانش و پژوهش و نظر به اهم شامخبه منظور پاس داشت مقام 

متعهد م موسسه آموزش عالی کسري رامسر اساتید و دانشجویان

  :مینکن یآن تخط از مد نظر قرارداده و یپژوهش

   :اصل حقیقت جویی

هرگونه پنهان سازی حقیقت  دوری از تالش درراستای پی جویی حقیقت و و فاداری به آن و

  :اصل رعایت حقوق

) نبات انسان، حیوان و(التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان 

  :اصل مالکیت مادي ومعنوي 

و عدم کپی برداری از آثار دیگران و رعایت حق مالکیت در خلق اثر  تعهد به رعایت مصالح ملی

   :امانت  اصل رعایت انصاف و

اموال ، تجهیزات ومنابع در هرگونه جانبداری غیرعلمی وحفاظت از

کلیه افراد و و کشور اطالعات محرمانه افراد ، سازمان ها و اسرار و

انتقال آن به همکاران  علمی و دانشجویان به غیر از نتایج تحقیقات و  تعهد به رواج دانش و

  
  

Telegram:@kasraramsar   

  

  

از خداوند سبحان واعتقاد به ا ياریبا 

به منظور پاس داشت مقام 

اساتید و دانشجویان ، مايبشر

پژوهش يها تیفعال

  

اصل حقیقت جویی-1

تالش درراستای پی جویی حقیقت و و فاداری به آن و

اصل رعایت حقوق-2

التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان  

اصل مالکیت مادي ومعنوي -3

تعهد به رعایت مصالح ملی 

اصل رعایت انصاف و-4

هرگونه جانبداری غیرعلمی وحفاظت از تعهد به اجتناب از

   :اصل راز داري -5

اسرار و تعهد به صیانت از

   :اصل ترویج -6

تعهد به رواج دانش و


