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انتشار نام مرکز پژوهش انجام شده در   

مقاالت، طرح ها، پايان نامه ها و ...   

 حفظ حريم خصوصي افراد: استفاده از 

 اطالعات مربوط افراد آزمودني)افرادي 

 که به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده 

 اند( فقط به منظور هدف هاي پژوهشي؛

رازداري و ناشناخته ماندن آزمودني ها 

 در پژوهش

 

 پژوهشگر/پژوهشگران مالكیت معنوي و 

 مسئولیت انجام پژوهش را طبق آيین نامه

 نگارش مدارک علمي و با رعايت موازين

 اخالق پژوهش سازمان متبوع را بر عهده

 بگیرد.

 اجتناب از رفتارهاي سوء پژوهشي همچون 

 جعل داده ها، تحريف داده ها، سرقت

 علمي، عدم استناد به منابعي که براي انجام

 پژوهش از آنها استفاده شده، عدم استناد به

 منابع معتبر، عدم تطابق ارجاع و استناد

 طبق استانداردهاي بین المللي؛

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي گیالن

 مرکز آموزشي درماني الزهرا)س(  

 تهیه کننده : 

طاهره علیدوست  واحد کتابخانه  مرکز 

 آموزشي درماني الزهرا)س(
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 بنام ا...

 اخالق پژوهش 

اخالق پژوهش به معناي بررسي امكان و 

شرايط رعايت قواعد و اصول اخالقي در 

پژوهش است. ازاين رو شامل مجموعهاي 

از آداب و اصول اخالقي است که قرار 

است تمام اعضاء يک جامعه علمي در 

فرآيند استفاده، تولید و نشر دانش به آنها 

 پايبند بوده و آنها را رعايت  کنند.

پژوهشهاي دانشگاهي با تولید و نقد دانش 

وفناوري و ارائه راهبردهاي تغییر اجتماعي، 

نقشي حیاتي در سرنوشت جوامع بشري 

 دارند. 

بنابراين انتظار میرود که پژوهشگران يافته 

هاي علمي معتبري عرضه نمايند تا هم در 

 بهبود سرنوشت جامعه موثر باشند .

 

همجنین زمینه را براي توسعه دانش فراهم 

نمايد.در اين میان، رعايت اصول و 

رفتارهاي اخالقي درانجام و انتشار پژوهش، 

يكي از عوامل اصلي اعتمادبه يافته هاي آن 

 است. 

ناديده گرفتن موازين اخالق در پژوهش، 

آگاهانه يا ناآگاهانه موجب افت اعتبار 

علمي يافته هاي پژوهشي است و روند 

 تولیدعلم را با مشكل مواجه مي سازد.

 موازین اخالق پژوهش

داشتن دانش تخصصي روزآمد در زمینه  

 موضوع پژوهش؛ 

آشنايي پژوهشگر با روش هاي متناسب 

 جهت گردآوري و انجام پژوهش؛

ارزشمندي موضوع پژوهش و اصیل و دارا 

 بودن اعتبار علمي آن؛

 

 استفاده بهینه پژوهشگر از منابع مالي، پاينبدي 

 به زمان ارائه نتايج پژوهش در موعدمقرر 

 در ارائه نتايج پژوهش صداقت پژوهشگر: 

 پژوهش به صورت کامل و شفاف؛

 : بدون دخالت دادن بي طرفي پژوهشگر

 پیش فرض ها و تمايالت خود و ديگران در

 تحلیل ها گزارش هاي پژوهش؛

 پژوهشگر موظف است از امانت داري: 

 نگهداري از تمامي منابع و ابزارهايي که

 براي انجام پژوهش در اختیار دارد.

 نسبت به ذينفعان در تمام تعهد و مسئولیت :

 مراحل پژوهش

 


