
 

 





 :وسلن صلی اهلل علیه و آله قال رسول اهلل

انی بعثت التون هکارم األخالق



     آداب و اخالق پژوهش   

ًثایذّا ًمص ّذف اصلی ًظام ّای حَزٍی رسیذى تِ کوال ٍالؼی ٍ حمیمی است. پارسایی ٍ رػایت تایذّا ٍ 

تسسایی را در رسیذى اًساى تِ ایي کوال دارد.ّر اًساًی تِ حکن اًساى تَدى ٍ ًیس تِ حکن ّذفوٌذ تَدى ، ًیازهٌذ 

داًستي اصَلی است کِ پرداختي تِ تایذّا ٍ ًپرداختي تِ ًثایذّا را ترای اٍ ترسین ٍ هطخص سازد.افسٍى تر ایي 

پژٍّطگر تِ دًثال کطف حمیمت است ٍ حمیمت ًمطِ کوال اٍست ٍ اًساى پژٍّطگر دارای ٍظیفِ خاصی است . 

ار صادلاًِ آى تپردازد. هتؼْذ است کِ تا اتکا تِ تَاًوٌذی ٍ رٍحیِ پرسطگری خَد ًسثت تِ کطف حمیمت ٍ اًتط

داضتي ًظام ارزضی ٍ پایثٌذی تِ اصَل اخاللی ، اٍ را در اًتخاب هَضَع تحمیك ٍ در رًٍذ تحمیك ٍ ًیس  تی تردیذ

 در تطخیص تْتر ٍ صائة تر تِ اٍ کوک هیکٌذ.

 ویژگی های فزدی پژوهشگز:

 :صداقت  -1

ا تا دلت پژٍّطگر تایذ یافتِ ّای پژٍّطی اش را تِ طَر کاهل ٍ ضفاف  در اختیار خاهؼِ ػلوی لرار دّذ ت 

 هَرد ًمذ ٍ تثادل لرار گیرد. ًوًَِ ای از صذالت یک پژٍّطگر:

 ارائِ اًؼکاس  کار پژٍّطی؛   -

 ّای دیگراًٌذ؛ رکر دلیك هٌاتؼی کِ در طَل هذت پژٍّص از اًْا استفادُ ضذُ ٍ حاصل تالضْا ٍ اًذیطِ       -

 ؛لذر داًی از حاهیاى هادی ٍ هؼٌَی پژٍّص   -



 

 

 ّای پژٍّص؛گسارش هحذٍدیت -

 

 بی طزفی: -2

طرفاًِ؛ تذٍى دخالت دادى پیص فرضْا ٍ  ّا ٍ گسارضْای پژٍّطی اش را تی پژٍّطگر هَظف است کِ تحلیل 

 توایالت خَد ٍ دیگراى ارائِ دّذ.

 امانت داری : -3

یذ ٍ ژٍّطگر هَظف است  از تواهی هٌاتغ ٍ اتسارّایی کِ ترای پژٍّص در اختیار دارد تِ ًحَ احسي ًگْذاری ًواپ

 ّوچٌیي حك هالکیت فکری در ترخَرداری از اطالػات تِ دست اهذُ را رػایت کٌذ.

 شهامت و پایبندی به جستجوی حقیقت: -4

پژٍّطگر هَظف است ًتایح ٍالؼی پژٍّص را تذٍى ترس ٍ تأثیر از فطارّا ٍ خْت گیریْایی کِ اٍ را فرا گرفتِ  

 است، ارائِ ًوایذ.

  ادانه:مشورت ، نقدپذیزی و رهیافت نق -5

استفادُ ًوایذ؛ از خَد هحَری پرّیس کٌذ ٍ ضوي ارج ًْادى تِ  پژٍّطگر هَظف است از کارّا ٍ تظرات دیگراى

 ًمذّا ، از ػدة ٍ غرٍر ٍ ًاتردتاری دٍری ًوایذ.

 پایبندی به عنصز سمان)موعد مقزر(: -6

 پژٍّطگر هَظف است ًتایح پژٍّص خَد را در هَػذ همرر ، ارسال ًوایذ.

  س سزقت علمی:پزهیش ا -7

سرلت ػلوی، ضاهل التثاس ًسدیک افکار ٍ الفاظ ًَیسٌذُ دیگر، تٌاظر یک تِ یک  در تیاى اًذیطْا ٍ ضثاّتْای 

 ّای دیگراى تِ خَد، تذٍى ارخاع هٌاسة است. ساختاری در ًَضتار یا اًتساب ایذّا، فرایٌذّا، ًتیدِ ّا یا کلوِ

 

 



 

 

 پزهیش اس اجاره علمی: -8

هٌظَر از اخارُ ػلوی ایي است کِ پژٍّطگر تِ خای آًکِ خَد تِ اًدام پژٍّص تپردازد، افرادی را ترای ایي  

هٌظَر تکار گیرد ٍ خَدش در فؼالیتْای پژٍّطی چٌذاى فؼالیت ًکٌذ، سپس ،تؼذ از تحَیل کار، تا دخل ٍ تصرف 

 اًذکی در پژٍّص صَرت گرفتِ، آى را تا ًام خَد هٌتطر ًوایذ.
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