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 دس هَسد . وست سضبيت آگبّبًِ دس وليِ تحميمبتي وِ ثش سٍي آصهَدًي اًسبًي اًجبم هي گيشد ضشٍسي است

 .تحميمبت هذاخلِ اي، وست سضبيت آگبّبًِ ثبيذ وتجي ثبضذ

  اسجحيت هٌبفغ جبهؼِ يب پيطشفت ػلن ًوي تَاًذ تَجيْي ثشاي لشاسدادى آصهَدًي دس هؼشض ضشسٍ صيبى غيش

 .هؼمَل ثبضذ ٍ يب هحذٍديتي دس اػوبل اسادُ ٍ اختيبس اٍ ايجبد ًوبيذ

  وست سضبيت آگبّبًِ ثبيستي فبسؽ اص ّشگًَِ اججبس، تْذيذ، تغويغ ٍ اغَا اًجبم گشديذ، دس غيش ايٌصَست

سضبيت اخز ضذُ ثبعل  ٍ ّيچ اثش لبًًَي ثش آى هتشتت ًيست ٍ دس صَست ثشٍص ّشگًَِ خسبست، هسئَليت آى 

 .هتَجِ پژٍّطگش خَاّذ ثَد

  دس هَاسدي وِ ثِ لحبػ تطىيالتي، هحمك هَلؼيتي ثبالتش ٍ هؤثشتش ًسجت ثِ آصهَدًي داضتِ ثبضذ، ػلت

 .اًتخبة آصهَدًي ثبيذ ثب تأييذ وويتِ اخالق دس پژٍّص سسيذُ ٍ تَسظ فشدي ثبلث سضبيت آگبّبًِ وست ضَد

  دس اًجبم تحميمبت ػلَم پضضىي اػن اص دسهبًي ٍ غيش دسهبًي هحمك هىلف است اعالػبت هشثَط ثِ سٍش

اجشاء ٍ ّذف اص اًجبم تحميك، صيبًْبي احتوبلي، فَايذ هبّيت ٍ هذت تحميك سا ثِ هيضاًي وِ ثب آصهَدًي 

استجبط داسد ثِ ٍي تفْين ًوَدُ ٍ ثِ سَاالت اٍ پبسخ ّبي لبًغ وٌٌذُ دّذ ٍ هشاتت هزوَس سا دس سضبيت ًبهِ 

 .ليذ ًوبيذ

  دس تحميمبت ػلَم پضضىي ثبيذ لجل اص اًجبم تحميك توْيذات الصم فشاّن گشدد ٍ دس صَست ثشٍص خسبست غيش

 .هتؼبسف ججشاى ضَد

  ًحَُ اسائِ گضاسش يب اػالم ًتيجِ تحميمبت هي ثبيذ هتضوي سػبيت حمَق هبدي ٍ هؼٌَي ػٌبصش ريشثظ

 .آصهَدًي، پژٍّطگش پژٍّص ٍ سبصهبى هشثَعِ ثبضذ

  ،هحمك ثبيذ ثِ آصهَدًي اػالم ًوبيذ وِ هيتَاًذ دس ّش صهبى وِ هبيل ثبضذ اص ضشوت دس تحميك هٌصشف ضَد

ثذيْي است دس صَست اًصشاف پژٍّطگش هىلف است هَاسدي سا وِ تشن تحميك، تجؼبت ًبهغلَثي ًصيت 

 .آصهَدًي هي ًوبيذ ثِ ايطبى تفْين ًوَدُ ٍ اٍ سا حوبيت وٌذ

 ػذم . چٌبًچِ ثِ ًظش پژٍّطگش، اسئِ ثؼضي اص اعالػبت ثِ آصهَدًي هٌجش ثِ هخذٍش ضذى ًتبيج تحميك گشدد

اسائِ ايي اعالػبت هي ثبيستي يب تأييذ وويتِ اخالق دس پژٍّص ثبضذ ٍ ضوٌب ثشًبهِ سيضي وبهلي جْت آگبّي 

 .ثِ هَلغ آصهَدًي اص آى اعالػبت تذاسن ديذُ ضَد

  ِهسئَليت تفْين اعالػبت ثِ آصهَدًي ثِ ػْذُ هحمك است، دس هَاسدي وِ فشد ديگشي ايي اعالػبت سا ث

 .آصهَدًي ثذّذ اص هحمك سلت هسئَليت ًوي گشدد

 هگش ايٌىِ آصهَدًي . ضشوت دادى آصهَدًي دس پژٍّص، ثذٍى اسائِ اعالػبت هشثَط ثِ پژٍّص هوٌَع است

 .آگبّبًِ اص حك خَد دس وست اعالػبت صشفٌظش وشدُ ثبضذ



  ِدس تحميمبت وبسآصهبيي ثبليٌي وِ ٍجَد دٍ گشٍُ ضبّذ ٍ هَسد ضشٍسي است ثبيستي ثِ آصهَدًيْب اعالع داد و

 .دس تحميك ضشوت وشدُ اًذ وِ هوىي است ثِ عَس تصبدفي دس يىي اص دٍ گشٍُ فَق لشاس گيشًذ

 دس تحميمبت دسهبًي هيضاى ضشس ٍ صيبى ثبيستي ووتش اص هٌبفغ تحميك ثبضذ. 

  دس تحميمبت غيش دسهبًي هيضاى ضشس لبثل پزيشش ًجبيستي اص هيضاى ضشسي وِ آصهَدًي دس صًذگي سٍصهشُ ثب

 .تَضيح آًىِ دس هحبسجِ ضشسٍ صيبى هجٌب صًذگي سٍصهشُ هي ثبضذ. آًْب هَاجِ است ثيطتش ثبضذ

  ِػولي ثَدى، سبدُ ثَدى، ساحت ثَدى، سشيغ ثَدى، التصبدي ثَدى ٍ هطبثِ آى ًوي تَاًذ تَجيْي ثشاي هَاج

 .ًوَدى آصهَدًي ثب ضشس ٍ صيبى اضبفي دس تحميك ثبضذ

  دس تحميمبتي وِ داساي صيبى احتوبلي ثَدُ ٍ آصهَدًيْبي دس آًْب هَسد پژٍّص لشاس هي گيشًذ وِ دچبس فمش

فشٌّگي يب اجتوبػي ٍ يب هبلي ّستٌذ الصم است دسن صحيح آصهَدًيْب اص ايي صيبًْب هَسد تأييذ وويتِ اخالق 

 .دس پژٍّص لشاس گيشد

  هحمك هَظف است وِ اعالػبت هشثَط ثِ آصهَدًي سا ثِ ػٌَاى ساص تلمي ٍ آى سا افطبء ًٌوَدُ ٍ ضوٌب ضشايظ

ػذم افطبء آى سا ًيض فشاّن وٌذ، هگش آًىِ دس ايي هسيش هحذٍديتي داضتِ ثبضذ وِ دس ايٌصَست ثبيذ لجال 

 .آصهَدًي سا هغلغ ًوبيذ

  دس هَاسدي وِ آصهَدًي اص ًَع داسٍ دس تحميك ثي اعالع ثبضذ، هحمك ثبيستي تشتيجي اتخبر ًوبيذ وِ دس ضشايظ

 .ضشٍسي عالػبت هشثَط ثِ داسٍ سا دس اختيبس اصهَدًي ٍ يب پضضه هؼبلج اٍ لشاس دّذ

  ّشگًَِ صذهِ جسن ٍ صيبى هبلي وِ دس پي اًجبم تحميك ثش آصهَدًي تحويل ضَد ثبيستي هغبثك لَاًيي 

 .هَجَد ججشاى گشدد

 اًجبم سٍضْبي گًَبگَى تحميك ًجبيذ هغبيش ثب هَاصيي ديٌي ٍ فشٌّگي آصهَدًي ٍ جبهؼِ ثبضذ. 

 اًتخبة آصهَدًي اص ثيي - دس ضشايظ هسبٍي دس سًٍذ تحميك چِ اص ًظش ًَع آصهَدًي ٍ چِ  اص ًظش سٍش تحميك

صًذاًيبى ٍ گشٍّْبي خبظ اص عشفي ٍ ثميِ جبهؼِ اص عشف ديگش اًتخبة اٍلَيت ثِ ػْذُ وويتِ اخالق دس 

 .پژٍّص است

  ضشوت صًذاًيبى دس تحميمبتي وِ ًتبيج آى هٌحصش ثِ صًذاًيبى هي ضَد ثب وست سضبيت آگبّبًِ وتجي ثالهبًغ

 .است

  صًذاًيبى سا ثِ ػلت ضشايظ خبظ اص جولِ دس دستشس ثَدى آًبى ًجبيذ ثِ ػٌَاى آصهَدًي تشجيحي دس تحميمبت

 .ضشوت داد ٍ اص عشفي ًيض ًوي تَاى آًْب سا اص هٌبفغ تحميك هحشٍم ًوَد

  ِضشوت گشٍّبي صغبس، ػمت هبًذگي رٌّي، هجتاليبى ثِ صٍال ػمل ٍ ثيوبساى سٍاى پشيص دس وليِ تحميمبت ث

دس صَستيىِ . ضشاط وست سضبيت وتجي اص ٍلي لبًًَي آًْب ٍ اثجبت ضشٍست اًجبم چٌيي تحميمي ثالهبًغ است

دس اثتذاي تحميك آصهَدًي صٍال ػمل ٍ يب ػالئن سٍاى پشيطي ًذاضتِ ٍ دس هذت اًجبم تحميك هجتال ثِ ػالئن 

. سٍاى پشيطي ٍ يب صٍال ػمل گشدد، سضبيت لجلي ثبعل ثَدُ ٍ ثبيذ اص ٍلي لبًًَي اٍ سضبيت وتجي وست ضَد

آصهَدًيْبيي وِ دس اثتذاي تحميك سٍاى پشيص يب صغيش ثَدُ اًذ اگش دس هذت اًجبم تحميك ثِ تشتيت ٍاجذ 



صالحيت يب وجيش ضًَذ، سضبيت لجلي ٍلي ايطبى ثبعل ثَدُ ٍ الصم است سضبيت وتجي جذيذي اص خَد ايطبى 

 .وست ضَد

 اًجبم تحميمبت دسهبًي ثش سٍي جٌيي هجبص است وِ ثِ . اًجبم تحميمبت غيش دسهبًي ثش سٍي جٌيي هجبص ًيست

ثذيْي است وست سضبيت آگبّبًِ وتجي اص . ًفغ جٌيي ٍ هبدسش ثَدُ ٍ ضشٍسي هتَجِ ّيچ يه اص آًبى ًگشدد

 .هبدس ٍ ٍلي لبًًَي جٌيي ضشٍسي است

 اًجبم تحميك ثش سٍي جٌيٌْبي سمظ ضذُ ثِ ضشٍست ٍ سػبيت هَاصيي لبًًَي ثالهبًغ است. 


