
  منشور اخالقی اساتید

از دیگران  بایست بیشمی  مدرس و محققداریم که اعتقاد راسخ  )صدرا(صدرالمتألهین  دانشگاه اساتیدما 

و خالقیت را در آنها  ، تعهدتفکر ،معلومات افراد توجه به ارتقاءقبل از  و عمل آراسته باشدبه ادب، اخالق و 

کارهاي طوري که افراد ضمن عمل به راستی ها، در همه امور اندیشه را سرلوحه ه ب نمایدو شکوفا  هدارشد د

   .در این راستا تالش خواهیم نمود و خود را متعهد به اصول زیر می دانیملذا . خود قرار دهند

  علم به روز

ي علمی در مرزهاي دانش، در نشر یافته ها ضمن حرکت خود را به روز نگه داشته ودانسته هاي  ●

 .کوشش نمائیم سخنرانی هاي علمیمقاالت و  ،تبمختلف نظیر انتشار ک بطرق

 ،ضمن استفاده از بهترین منابع علمی نظیر کتب و مقاالت و معرفی آنها به دانشجویان در تدریس ●

براي انتقال بهتر مسائل علمی از نموده و را به طور کامل رعایت  ها تعیین شده درس رفصل هايس

 .استفاده نمائیم و بازدیدهاي میدانی مدرن ،تیهمه ابزارهاي سن

ضمن اختصاص زمان هائی براي پاسخگوئی به مسائل علمی دانشجویان بخصوص قبل و بعد از  ●

و  هکار نمود یاندر طول ترم با دانشجو ،تعددمتکالیف مستمر و برگزاري امتحانات  تعیینبا کالس، 

نداشته  حان پایان ترم نیاز به مطالعه گستردهامتطوري که دانشجو براي ه ب نمائیم، را سنجش آنها

 .باشد

همچنین  .نمائیمرا در این راستا تشویق به شرکت فعال دانشجویان در کالس اهمیت داده و آنها  ●

با توسعه حس کنجکاوي و عالقمندي آنها  القوه و بالفعل دانشجویانتا از همه توان ب نمائیمتالش 

 .ده نمائیماستفا محیط علمیجهت ارتقاء در 

با اعتقاد راسخ به اینکه باال رفتن توانائی افراد و جامعه آنها را پویا نموده و از آسیب ها حفظ می  ●

را در جهت باال بردن توانائی دانشجویان، افراد  توانائی هاي خود، نهایت تالش نماید، ضمن باال بردن

 .نمائیم می و محیط

به دنبال دارد تالش خواهیم نمود تا در جذب و بکارگیري براي رشد دانایی و تخصص که توانائی را  ●

افراد در تمام زمینه ها همچون تدریس، تحقیق و غیره از توانمندترین متخصصان استفاده نموده و 

به آنها امکان فعالیت و میدان عمل دهیم و رقابت صحیح و سازنده را سرلوحه کارهاي خود قرار 

 .دهیم

   



  و حقیقت گستر طلبحقیقت 

ضمن حضور مستمر در دانشگاه، روحیه کار جمعی را در دانشگاه ایجاد و توسعه خواهیم داد به  ●

طوري که همه با هم با انگیزه باال بیاموزند، با یکدیگر کشف کنند، به کمک هم کار کنند و در انجام 

گسترش را و فناوري بهترین کارهاي علمی یکدیگر را تشویق نمایند و با نوآوري مرزهاي دانش 

دهند و دانشگاه را در باالترین سطوح علمی در جهان معرفی و مطرح نمایند و بر شهرت آن 

 .بیفزایند و دقت کنند تا به آن آسیبی وارد نشود

در  به طور شفاف خود را و اطالعات تجارب و دستاوردهاي آموزشی، پژوهشی و نتایج تحقیقات ●

هشی محیط خود و جامعه ه و به رشد آموزشی و پژواختیار یکدیگر، دانشجویان و جامعه قرار داد

 .کمک نمائیم

 مدار خالقخالق و ا

اسالمی می دانیم، در محیط تالش خواهیم متعهد به ارزشهاي متعالی اخالق  ضمن آنکه خود را ●

نمود تا موازین اخالقی و حقوق دیگران را رعایت نمائیم تا زندگی دیگران و محیط دچار آسیب 

 .نگردد

تالش براي باال بردن اعتماد به نفس همکاران و دانشجویان جهت رشد و شکوفا شدن ضمن  ●

استعدادها، سعی خواهیم نمود تا خود کارآفرین باشیم و روحیه کارآفرینی را در همکاران و 

 .دانشجویان در حد باالئی تقویت نموده و یکدیگر را در این راستا یاري نمائیم

د شخصیت دانشجویان ادب مدار بکار خواهیم بست، بطوري که نهایت سعی خود را در جهت رش ●

عالوه بر ارتقاء اخالق حرفه اي، زمینه ارتقاي فرهنگی جامعه از طریق متخصصان اخالق مدار فراهم 

 .گردد

که در ارزیابی آنها نظیر به نظرات دانشجویان  ،پیشنهادهاي سازندهانتقادات و ضمن استقبال از  ●

 .نمائیمتدریس خود لحاظ  اهمیت داده و آنها را درمی شود، پایان هر ترم انجام 

نموده و با همه آنها و همکاران صرف نظر از ملیت، مذهب پرهیز هرگونه تبعیض بین دانشجویان  از ●

 .و سلیقه به عدالت رفتار نمائیم

همکاران را  و اجرائی حریم علمی تان،وسضمن حفظ حرمت پیشک ،و اجرائی کارهاي علمی انجام در ●

به حقوق  و یا دست اندازي به زحمات اجرائی همکاران، موازيعلمی رعایت نموده و بجاي کارهاي 

پویا و سازنده اي را ایجاد  و اجرائی یط علمیاحترام گذاشته و با همکاري مشترك با آنها محآنها 

 .نمائیم



تحقیقاتی سعی  پروژه هايدکترا و  ،پایان نامه هاي کارشناسی ارشد عنوان و متون در تصویب ●

و از جایی کپی برداري صورت  باشد فرد ارائه دهندهبه  متعلق و متون خواهیم نمود موضوعات

 .و از آن جلوگیري خواهیم نمود نموده و به شدت با سرقت علمی مخالفت نگرفته باشد

 ازامانت را حفظ کرده و  ي علمینظیر مقاله، پایان نامه ها و گزارشهاگزارشهاي تحقیقاتی  تدوین در ●

 .نمائیمو قدردانی  تشکرتحقیقات مذکور به شایسته ترین نحو حامیان مالی و معنوي 

تحقیقی که منجر به از هر نوع می نمائیم و را تالش  در جهت ایجاد توسعه پایدار براي محیط نهایت ●

ه خطر اندازد جلوگیري توسعه پایدار گردد و سالمتی مردم را ب بهم خوردن محیط زیست و طبیعتاً

 .نمائیم

د تا با نظرات سازنده خود آن را به طور کرضمن پایبندي به این منشور اخالقی تالش خواهیم 

همچنین سعی نمائیم تا کلیه سیاست گذاري ها و تصمیمات در جلسات . پیوسته ارتقاء دهیم

 .مختلف در چارچوب این منشور اخالقی باشد


