
بسمه تعالی
ایراندانشگاهیاستادانصنفی منشور اخالقی کانون 

در پیشگاه حضرت احدیت، با اتکا به ایراندانشگاهیاستادانصنفیانونک. . . . . . . . . به عنوان عضو  اینجانب . . . .
شوم که:وجدان بیدار خود آگاهانه متعهد می

در حد توان از صمیمانه و عزتمندانه در تعالی و پیشرفت جامعه دانشگاهی کشور داوطلبانه بکوشم و در این زمینه -1
.اي دریغ نورزمثر و سازندههیچ تالش مفید، مؤ

اساس خواست و تمایل شخصی و در راستاي تحقق اهداف نظام علم و فناوري کشور به عنوان نیروي داوطلب، بر -2
دهم.تخصص و توان خود را در اختیار دانشگاهیان، نظام علمی کشور، دولت و مردم قرار 

اي، و رعایت بردباري، عدالت و انصاف در عمل الگوي مناسبی براي دیگران با رفتار و منش مبتنی بر اخالق حرفه-3
هاي داوطلبانه کمک کنم.شم واز این طریق به ترویج فرهنگ مشارکت و فعالیتبا

هاي آینده، دین خود را براي ایجاد با احساس مسئولیت اجتماعی در برابر هم میهنان، همنوعان و حتی نسل-4
بنیان، پیشرو، مترقی و سرشار از همدلی و آگاهی و نشاط ادا کنم.اي پویا، دانشجامعه

هاي مورد نظر کانون پایبند باشم و ها و فعالیتورت وفاق و اتفاق نظر جمعی و گروهی در ارتباط با برنامهبه ضر-5
شمارم.هاي برآمده از خرد جمعی را بر نظر فردي مرجح دیدگاه

گیري از خرد جمعی و اتفاق نظر گروهی عمل کنم.در انجام امور محوله با بهره-6
هاي کانون همواره در نظر داشته باشم.به عنوان پیش شرط تحقق وظایف و کارکردآزادي علمی مسئوالنه را -7
نسبت به مسائل و مشکالت جامعه خود را مسوول بدانم و در حد امکان پاسخگوي نیازها و انتظارات جامعه باشم.-8
دانم و بو جامعه متعلق ، به اجتماع علمی ها و دستاوردهاي علمی را به مثابه میراث مشترك بشریتتمامی یافته-9

قدرشناس میراث دانش بر جاي مانده از پیشینیان باشم.
هاي علمی و اجتماعی را شرط الزم دستیابی به نتیجه معتبر و وجود فضاي آزاد و بدور از پیشداوري در فعالیت-10

از خصوصیات شخصی یا قابل اتکاء بدانم و ارزیابی آثار علمی را، بر اساس قابلیت و محتواي آن آثار و مستقل 
اجتماعی پدید آورندگان آن آثار انجام دهم.

براي افزایش اثر بخشی و تأثیر گذاري خود در ایفاي وظایف علمی و اجتماعی بکوشم و دانش عمومی و -11
تخصصی خود را همواره به روز نگه دارم.

مواضع و تصمیمات کانون حرکت جهتد نظر کانون پایبند باشم و در ها و رعایت موازین موربه اصول و ارزش-12
.مایمن

امضاء


