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نام خانوادگی
صّشا هلىطبّی

ٍیشایص  :1دوتش حوبد رسفیفشٍش –
دوتش هحوذ وبٍسی والضوی

تصَیت وٌٌذُ ٍیشایص  :2دوتش سیذ حسیي پیوبى

سمت
وبسضٌبس هشوض سضذ
داًطگبُ گیالى

تاریخ
1395/7/3

هقبٍى هشوض سضذ داًطگبُ
گیالى – فضَس ضَسای

1395/7/25

هشوض سضذ داًطگبُ گیالى

سئیس هشوض سضذ داًطگبُ
گیالى

1395/8/1
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ماده  -1هدف
ّذف اص تذٍیي ایي آییيًبهِ تقییي دستَسالقول اًضجبعی ٍ هطی سفتبسی ثشای ّستِّبٍ /احذّبیی است وِ دس هشوض
سضذ داًطگبُ گیالى هستمش هیضًَذ.
ماده  -2تعاریف
دس ایي آییي ًبهِ اصغالحبت صیش دس هقبًی هطشٍح هشثَط ثِ وبس هیسًٍذ:
الف -دانشگاه :داًطگبُ گیالى
ة -مرکس :هشوض سضذ ٍاحذّبی فٌبٍسی داًطگبُ گیالى
ج -هستهّ :ستِّب ٍ ٍاحذّبی فٌبٍس هستمش دس هشوض سضذ داًطگبُ گیالى
د -شورا :ضَسای هشوض سضذ ٍاحذّبی فٌبٍسی داًطگبُ گیالى
ماده  -3اصول اخالق اسالمی و اجتماعی
 -1-3حفؼ حشهت ٍ سفبیت ولیِ ضقبئش اسالهی دس هشوض
 -2-3سفبیت پَضص اسالهی ٍ پشّیضی اص پَضص لجبسّبی تٌگ ٍ آسایص صًٌذُ
 -3-3پبیجٌذی ثِ اصَل اخاللی ٍ صفبت هقٌَی تحت ّش ضشایغی
 -4-3سفبیت ضئَى اسالهی ٍ اداسی دس سٍاثظ سبصهبًی
 -5-3سفبیت ادةً ،ضاوت ،فذالت ٍ اًصبف
 -6-3استفبدُ صحیح اص اهىبًبت هشوض ٍ پشّیض اص اسشاف ٍ تجزیش اًجبم اهَس ثش اسبس اصل هطبسوت ٍ ّوذلی ٍ سفبیت
سلسلِ هشاتت اداسی
 -7-3تالش دس جْت تمَیت اسصش ّبی اخاللی ،اسالهی ٍ اجتوبفی دس هحیظ وبس ،ایجبد فضبی صویوت ٍ افتوبد
 -8-3فذم استقوبل دخبًیبت دس توبم هجوَفِ هشوض سضذ
ماده  -4اصول اخالق حرفه ای و سازمانی
 -1-4تقْذ ٍ التضام ساسخ ًسجت ثِ اسصشّبی اًمالة اسالهی ایشاى
 -2-4افشاد هستمش دس ّستٍِ /احذّب هَؽف ّستٌذ دس ولیِ سغَح دس چبسچَة لبًَى ٍ همشسات سفتبس ًوَدُ ٍ اص
ّشگًَِ فذٍل اص آى لَاًیي پشّیض ًوبیٌذ.
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ّ -3-4ستٍِ /احذّب هشوض سضذ هلضهٌذ توبم تالش ٍ ّوت خَد سا دس جْت اجشای ثشًبهِ وبسی اسایِ ضذُ ٍ پیطجشد
اّذاف هشوض سضذ ٍ ضشوت هتجَؿ خَد ثِ وبس ثٌذًذ.
ّ -4-4ستٍِ /احذّب هَؽفٌذ دس اسائِ اعالفبت دسخَاستی ثِ هجوَفِ ستبدی هشوض ثِ صَست صحیح ،دلیك ٍ ثِ هَلـ
ّوىبسی الصم سا ثِ فول آٍسًذ.
ّ -5-4ستٍِ /احذّبی هستمش دس هشوض سضذ ثبیستی ضوي اعالؿ اص آییيًبهِ ٍ هصَثبت هشوض ٍ التضام ثِ آًْب ،دس هشوض
حضَس داین داضتِ ٍ حذالل ّبی صهبًی افالم ضذُ سا سفبیت ًوبیٌذ .دس غیش ایٌصَست هشاتت تخلف دس پشًٍذُ آًْب دسج
ضذُ ٍ هشوض دس خصَظ آى ثٌب ثِ صالحذیذ تصوین همتضی سا اخز خَاّذ وشد.
 -6-4هذیشاى ٍ وبسوٌبى ّستٍِ /احذّب ثبیستی اص عشیك تجذیل ثٌگبُ خَد ثِ یه هحیظ یبدگیشًذُ ضوي استمبء سغح
تَاًوٌذیّبی خَد داًص ٍ تجشثیبت خَد سا ثِ دیگش افضب اًتمبل دٌّذ.
ّ -7-4ستٍِ /احذّب هستمش دس هشوض سضذ هَؽفٌذ اص توبم اهىبًبت ٍ اهَال هشوض دس ووبل دلت ٍ ؽشافت ثْشُثشداسی
ًوبیٌذ.
ّ -8-4ستٍِ /احذّب هستمش هلضم ّستٌذ دس اًجبم فقبلیتّب سفبیت اهٌیت ٍ سالهت جبهقِ سا لحبػ ًوَدُ ٍ اص ّش
چیضی وِ هصبلح جبهقِ ٍ هحیظ صیست سا ثِ خغش اًذاختِ ٍ یب فٌبٍسی ّبیی وِ سجت لغوِ ثِ اضخبظ ،گشٍُ یب فوَم
هشدم ضَد ،اجتٌبة ٍسصًذّ .شگًَِ ٍیشاًگشی (اص لجیل تخشیت ،جقل ،دستیبثی غیشهجبص ،جبسَسی ،والّجشداسی ٍ سبیش
جشاین سایبًِای) ثِ صَست فوذی یب غیشفوذی هشدٍد ثَدُ ٍ ّوگی هَؽفٌذ وِ ٌّگبم عشاحی ٍ پیبدُسبصی ایذُّب ثب
تفىش ٍ ثیٌص فویك فول ًوبیٌذ.
ّ -9-4ستٍِ /احذّب هستمش دس هشوض سضذ هَؽفٌذ ضوي دسن تقْذی وِ دس لجبل تَسقِ فٌبٍسی دس وطَس داسًذ توبم
تَاًوٌذیّبی خَد سا دس جْت ایجبد یب ضٌبسبیی ،جزة ،ثَهیسبصی ٍ اًتطبس فٌبٍسیّبی هٌبست ثىبس گشفتِ ٍ دس جْت
دستیبثی ثِ ثبالتشیي ویفیت دس خذهبت ٍ هحصَالت ثب سفبیت لَاًیي ٍ استبًذاسدّبی هَجَد وطَس گبم ثشداسًذ.
 -10-4جلت سضبیت هشاجقبى ٍ پشسٌل ٍ سفبیت حمَق آًْب ثِ هٌؾَس حفؼ ٍ استمبء ٍجِْ ٍ افتجبس هشوض سضذ اص ٍؽبیف
هذیشاى ضشوتْبی هستمش است.
ّ -11-4ستٍِ /احذّب هَؽفٌذ ضوي پبیجٌذی ثِ اصل سلبثت سبلن ٍ پشّیض اص ّش ًَؿ افوبل ًفَر ٍ سٍضْبی غیشاخاللی
ثشای جزة هطتشی اص آسیت سسبًذى ثِ ّوىبساى ثِ صَست هبلی ،حشفِای ٍ یب حشفِای ٍ یب افتجبسی پشّیض ًوبیٌذ.
ّ -12-4ستٍِ /احذّب هستمش هلضم ّستٌذ دس هَافمتًبهِّب ٍ تقْذات اهضبء ضذُ ،صذالت ٍ اهبًتداسی سا سشلَحِ وبس
خَد لشاس دٌّذ.
 -13-4احتشام ثِ هبلىیت فىشی اص اسصش ّبی هَسد تبویذ هشوض سضذ است وِ الصم است ّستٍِ /احذّب هستمش ثِ آى
تَجِ ًوبیٌذ.
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ّ -14-4ستٍِ /احذّب هستمش هلضم ّستٌذ دس پزیشش پشٍطُ ّب ثشاسبس تَاى ثبلفقل ٍ ثبلمَُ خَد ثِ لحبػ هذیشیت،
داًص فٌی ،سضتِ تخصصی ،سغح تجشثِ ٍ ؽشفیت وبسضٌبسی فول ًوَدُ ٍ اص ّوىبسی حشفِای ثب اضخبظ حمیمی ٍ
حمَلی فبلذ صالحیت پشّیض ًوبیٌذ تب ثذیيٍسیلِ افتجبس ٍ جبیگبُ هشوض سضذ خذضِ داس ًطَد.
ّ -15-4ستٍِ /احذّب هستمش دس هشوض سضذ ثبیستی ّوىبسی ٍ اضتشان هسبفی دس چبسچَة ًیبصّبی هطتشن سا وِ اص
فَاهل هَفمیت دس اجشای پشٍطُ ّبی هطتشن ّستٌذ سا سشلَحِ وبس خَد لشاس دادُ ٍ ثب اضشاف ثِ اصل ّنافضایی تیوی
( )Synergyثب سبیش ضشوتْب ّوىبسی ٍ هطبسوت ًوبیٌذ.
ًَ -16-4آٍسی دس ّوِ صهیٌِّب اص ضبخصِّبی اصلی یه ّستٍِ /احذّب پَیب ٍ هستمش دس هشوض سضذ است .لزا ضشوتّب
هَؽفٌذ ضوي اّتوبم داین ثِ اهش ًَآٍسی ٍ ایذُ پشداصی اص استفبدُ ًتبیج وبسّبی دیگش ّوىبساى دس پشٍطُّبی خَد ثذٍى
روش هبخز ٍ وست هجَص جذا خَدداسی ًوبیٌذ.
 -17-4اضشاف وبهل ٍ آهَصش اصَل اخاللی هٌذسج دس ایي آییي ًبهِ ثِ وبسوٌبى ٍ حصَل اعویٌبى اص سفبیت ٍ اجشای
وبهل ٍ فولی آى اص ٍؽبیف هذیشاى ّستٍِ /احذّب هیثبضذ.
 -18-4دس صَست هطبّذُ ضَاّذی هجٌی ثش فذم پبیجٌذی ثِ هفبد فَق الزوش هشاتت ثب دسج دس پشًٍذُ جْت دسیبفت
تَضیح وتجب ثِ هذیش ٍاحذ هشثَعِ اثالك ٍ ثِ هٌؾَس تصوین گیشی ٍ ثشسسی ٍضقیت استمشاس دس هشوض ثِ هذیشیت ٍ
ضَسای هشوض سضذ اسجبؿ خَاّذ ضذ.
 -19-4هسئَل اجشای ایي آییي ًبهِ هذیشیت ٍ وبدس ستبدی هشوض سضذ ٍاحذّبی فٌبٍسی داًطگبُ گیالى هیثبضٌذ.

ایي آییي ًبهِ دس  4هبدُ ٍ  27ثٌذ دس سَهیي ًطست ضَسای هشوض سضذ ٍاحذّبی فٌبٍس داًطگبُ گیالى دس تبسیخ
 1395/8/1ثِ تصَیت سسیذ ٍ اص تبسیخ تصَیت الصم االجشا است.

