
به نام خدا
منشور اخالق پژوهش

با یاري از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداوند است و همواره ناظر به اعمال انسان و به منظور 
پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتالي فرهنگ و تمدن بشري ما 

ه عالمه طباطبائی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت هاي پژوهشی دانشجویان دانشکده هاي دانشگا
مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

اصل حقیقت جوئی: تالش در راستاي پی جویی حقیقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان - 1
سازي حقیقت،

و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران - 2
سایر صاحبان حق،

اصل مالکیت مادي و معنوي: تعهد به رعایت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کلیه همکاران - 3
پژوهش،

اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل - 4
پژوهش،

امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غیر علمی و حفاظت از اموال، اصل رعایت انصاف و- 5
تجهیزات و منابع در اختیار،

اصل رازداري: تعهد به صیانت از اسرار و اطالعات محرمانه افراد، سازمان هاو کشور و کلیه افراد و - 6
نهادهاي مرتبط با تحقیق،

در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداري از اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها- 7
هرگونه حرمت شکنی،

اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به - 8
غیر از مواردي که منع قانونی دارد،

اعالم موضع نسبت به کسانی که حوزه اصل برائت: التزام به برائت جوئی از هرگونه رفتار غیر حرفه اي و - 9
علم و پژوهش را به شائبه هاي غیر علمی می آالیند.



:نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء:

تعهدنامه ي اصالت پایان نامه / رساله

....................... که اینجانب.......................................دانش آموخته مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد / دکتري در رشته
خود تحت عنوان / رسالهدر تاریخ ............................... از پایان نامه

درجه ................... دفاع نموده ام، متعهد می/ ......................................................................................... با کسب نمره
شوم:

حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و درمواردي که از / رساله این پایان نامه- 1
دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران (اعم از مقاله، کتاب، پایان نامه و غیره) استفاده نموده ام، مطابق 
ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده 

ام.

قبال براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا باالتر) در سایر / رساله این پایان نامه - 2
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده از هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و - 3
دانشگاه  عالمه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی / رساله را پایان نامهازین دست موارد از این 

مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.طباطبائی 

چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاهی - 4
رصورت ابطال مدرك تحصیلی ام هیچ مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و د

گونه ادعائی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:



صورتجلسه دفاع
رشته دانشجو....................... / رساله دکتري ارشد نامه کارشناسیبا تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان

( ان) با حضور استاد.................................عنوان تحت.................... دانشجوییبا شماره........................ 
تشکیل .......................در تاریخ عالمه طباطبائی در دانشگاه استاد ( ان) داورمشاور و استاد (ان)راهنما،
د دفاع قرار گرفت. با موفقیت مور/ رساله نامهدر این جلسه، پایانگردید.

دریافت نمود. (بدون ارائه مقاله)-------- / درجه نامبرده نمره 
= نمره نهایی       ------------ نامه + نمره پایان----------- نمره مقاله 

آموزشی ، دانشکده ، دانشگاه)استاد (ان) راهنما ( مرتبه علمی ، گروه 
تاریخ و امضا نام و نام خانوادگی                 

(ان) مشاور(  مرتبه علمی ، گروه  آموزشی ، دانشکده ، دانشگاه)استاد 
تاریخ و امضا نام و نام خانوادگی                                                                

داور(  مرتبه علمی ، گروه  آموزشی ، دانشکده ، دانشگاه)استاد (ان) 
امضا        تاریخ ونام و نام خانوادگی                                                                 

، دانشکده ، دانشگاه)مرتبه علمی ، گروه  آموزشینماینده تحصیالت تکمیلی (
امضا                                تاریخ ونام و نام خانوادگی                                                                 


