آیین نامه ()82
منشور اخالقي و مقررات انضباطي
مرکز رشد دانشگاه قم
مقدمه
از ديدگاه صاحب نظران نظام اداري ،يك سازمان بايد عالوه بر وظايف تشكيالتي ،فلسفه و رسالت اجتماعي نيز داشته
باشد .فلسفه و رسالت هر سازمان موجب پرورش هوشمندي ،پختگي و ژرفنگري كاركنان ميشود به گونهاي كه
انديشههاي كاركنان سازمان را در چارچوب انساني و اجتماعي قرار ميدهد تا بتوانند رفتارشان را در همان ساختار بروز
دهند و براي انجام اين رسالت همگاني كاركنان بايد سخت تالش كنند .اين فلسفه و رسالت را منشور اخالقي مينامند.
همه افراد جامعه قابل احترام هستند و نيازمندند كه خويشتن را ارزشمند ببينند و اين ارزشمندي بر پايهاي محكم
استوار است و پابرجاترين و سالم ترين عزت نفس بر پايه احترامي كه مستحق آنيم استوار است نه بر اساس شهرت يا
آوازه ظاهري و تملقها.
ماده )1تعاریفي که در این آییننامه کاربرد دارد بهشرح زیر است:
)1-1

جعل :يعني ساختن دادههاي غيرواقعي يا دادن گزارش غيرواقعي يا ثبت غيرواقعي آنچه روي نداده است.

)2-1

حیله :دست بردن در دادهها ،حذف ،تعديل يا اضافهكردن به دادهها ،به نحوي كه آنچه ارائه ميشود كاري نو
بنمايد ،يا نظريهاي خاص با اينكار ،درست يا غلط جلوه كند .حيله ميتواند دستكاري كردن عمدي در
دستگاهها و روندهاي آزمايش باشد ،به نحوي كه نظريهاي خاص درست يا غلط جلوه كند.

)3-1

تقلب :استفاده از دادهها يا نتيجه هاي پژوهشي و فناوري مستند شده ديگران بدون اجازه و بدون اشاره به
مأخذ ،استفاده از نرمافزار ،برنامه ،ابزار آزمايشگاهي ديگري بدون اجازه و انجام پژوهش با آن.

)4-1

انتحال :استفاده از قسمتهاي قابل مالحظهاي متن ،مفاهيم و يا ترجمه مقالهها يا سندهاي ديگر كه قبالً
به چاپ رسيدهاند به گونهاي كه تلقين اصالت كند .متن برگرفته از مقاالت ديگر ،حتي با وجود ازجاع
مناسب ،در صورتي كه با ادبيات جديد بازنويسي نشود و يا در داخل گيومه قرار داده نشود ،مصداق انتحال
است.

)5-1

تلفن:
0560-0500066
0560-0500076
0560-0500666
دورنویس:
0560-0500066

رفتار غیراخالقي پژوهشي و فناوری :اگر در هر يك از مراحل پيشنهاد ،اجرا و گزارش طرحهاي
تحقيقاتي يكي از موارد چهارگانه جعل ،حيله ،تقلب انتحال صورت بگيرد ،رفتار غيراخالقي پژوهشي و
فناوري صورت گرفته است.

)6-1

پژوهشگران و فناوران :كسانيكه در خلق يك اثر سهم داشتهاند.

)7-1

داوران ،ناظران و مشاوران :كسانيكه از سوي مركز رشد جهت اين فعاليتها تعيين ميشوند.

ماده )8مراحل برخورد با رفتار غیراخالقي علمي ،پژوهشي و فناوری بهشرح زیر است:
)1-2

اعالم شفاهي اتهام،

)2-2

دريافت كتبي اتهام،

)3-2

اعالم مراتب به مسؤوالن دانشگاهي،
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)4-2

بررسي اوليه بهوسيله شوراي مركز و مطالعه اينكه آيا اتهام اعتباري دارد و اينكه تحقيق و تفحص الزم است
يا خير،

)5-2

در صورت لزوم ،جمعآوري اسناد و ارزيابي آن اسناد و تهيه يك صورتجلسه مبني بر واردبودن يا نبودن
اتهام،

)6-2

ارسال صورت جلسه به رئيس مركز همراه با پيشنهادات تنبيهي از سوي شوراي مركز ،در صورتي كه اتهام،
وارد تشخيص داده شود.

ماده )3پارهای از مصادیق غیراخالقي بهشرح زیر است:
)1-3
) 2-3
)3-3
) 4-3

حذف نام كساني كه سهم موثري داشتهاند مصداق رفتار غيراخالقي پژوهشي و فناوري است.
افزودن نام يك يا چند نفر كه سهمي موثر در اثر نداشتهاند در فهرست پژوهشگران و فناوران مصداق رفتار
غيراخالقي پژوهشي و فناوري است.
استفاده از نتيجه اثر ،به نام خود يا ديگري مصداق رفتار غيراخالقيپپژوهشي و فناوري است.
در صورتي كه داور در حال پژوهش و فناوري روي همان موضوع يا موضوع مرتبط باشد بايد به مركز رشد
اعالم كند و از داوري و استفاده از دادههاي مقالهدهنده پرهيز كند.

ماده )4منشور اخالقي بر دو وجه استوار است:
 )1-4كساني كه بهعنوان مشتري و يا ارباب رجوع يك سازمان بهصورتهاي مختلف با سازمان ارتباط دارند.
 )2-4كساني كه ارائه خدمت به مراجعان را بر عهده دارند.
ماده  )5محورهای منشور اخالقي بر پایههای زیر استوار است:
)1-5
)2-5
)3-5
)4-5
)5-5

نظم و انضباط در محل كار،
آراستگي ظاهري،
وقت شناسي،
برخورد خوب با ارباب رجوع و رعايت ادب و احترام و نزاكت،
انجام امور بر اساس عدل و انصاف،

)6-5

انجام امور ارباب رجوع در كمترين زمان ممكن،

 )7-5رعايت اخالق پژوهشي و فناوري،
خدماتدهندگان و خدماتگيرندگان با رعايت منشور اخالقي در انجام هر چه بهتر امور بر اساس ضوابط و مقررات در
پويايي و رشد چشمگير سازمان نقش دارند.
تلفن:
0560-0500066
0560-0500076
0560-0500666
دورنویس:
0560-0500066

ماده )6عهد نامه همکاران و فناوران این مرکز به شرح زیر است:
در پيشگاه خداوند متعال با خود عهد ميبندي م كه همه روزه و در تمامي ساعات با ظاهري آراسته و در محيطي منظم
و در نهايت نظم و ا نضباط و ادب و احترام با برخوردي نيك و پسنديده با ارباب رجوع  ،مردم و همكاران تعامل برقرار
كرده و در كوتاه ترين زمان ممكن امور محوله را در كمال صداقت و رعايت انصاف به انجام رسانيده و در صورت برآورده
نشدن درخواست ارباب رجوع توضيحات كافي براي روشن شدن ذهن آنان ارائه كنيم و در راستاي اهداف متعالي
سازمان و كشور خود را مقيد به اجراي رسالت ،اصول و منشور ذيل دانسته و پايبند باشيم.
ماده )7منشور اخالقي هر یک از مدیران و کارکنان ستادی و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه
قم به این قرار است:
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)1-7
) 2-7
)3-7
)4-7
)5-7
)6-7
)7-7
)8-7
)9-7
)11-7
)11-7

در همه حال ،نام و ياد خداي متعال را در نظر داشته و با خلوص نيت و سعه صدر و صدق در رفتار و گفتار
عمل كنم.
نسبت به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران ،قانون اساسي ،وصاياي امام راحل و فرامين مقام معظم رهبري
پايبند باشم.
در جهت غناي ارزشهاي اسالم ي ،اخالقي و اجتماعي در محيط كار و ايجاد فضاي اعتماد و صميميت تالش
كنم.
از تبعيض ،شايعهسازي ،تهمت ،غيبت ،خبرچيني ،خودبزرگبيني و خودمحوري دوري كنم.
با آراستگي و امانتداري ،در حفظ نظم محل كار ،اتاق و ميز تحرير خود بكوشم زيرا نظم و انضباط نشانه ايمان
و اعتقاد به خدمت صادقانه است.
با كمال خوشرويي از ارباب رجوع استقبال و پس از انجام كار با كمال خوشرويي او را بدرقه كنم چون مردم و
ارباب رجوع ولي نعمت ما هستند.
تعلقات سازماني را در خود بپرورانم و به همكاران احترام گذارم تا بتوانم با همدلي در جهت كرامت و رضايت
ارباب رجوع و مردم گام بردارم.
انجام صحيح و سريع امور محوله را وظيفه خود دانسته و با توجه به ارزش وقت ،در كوتاهترين زمان ممكن
وظايفم را انجام دهم.
از هرگونه بحث و گفتوگوي غيرحضوري و پافشاري و اصرار غيرمعمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و
قانوني با ارباب رجوع خودداري و درصورت قانع نشدن با كمال احترام ايشان را به مقامات باالتر معرفي كنم.
از نارضايتي ارباب رجوع در صورت برخورد نامناسب ناخواسته متأثر شوم و با فروتني از او عذرخواهي و در
نهايت افتخار از او تشكر كنم.
مشتاقانه به نظرات و ديدگاه هاي ارباب رجوع گوش داده و از انتقاد و پيشنهاد ايشان در رابطه با اصالح رفتار و
تغيير روش انجام كار البته بر اساس مقررات استفاده كنم.

ماده )2اصول رفتاری و ارزشهای اخالقي همکاران و فناوران مرکز رشد به قرار زیر است که برای تحقق و
نهادینه شدن آن از هیچ کوششي دریغ نخواهند کرد:
)1-8

تلفن:
0560-0500066
0560-0500076

 )2-8پايبندي به ارزشهاي اخالقي در ارتباطات و تعامالت فردي و سازماني با توجه به سه اصل صميميت،
صداقت و صراحت،
 )3-8رعايت احترام ،ادب و متانت نسبت به مراجعان ،همكاران و بهويژه پيشكسوتان و پايبندي به فرهنگ نقدپذيري،
پاسخگويي ،مسئوليتپذيري و اعتماد متقابل،
)4-8

پايبندي به فرهنگ كار و تالش در عرصه سازندگي و خدمت رساني به مردم و جلب رضايت مشتريان ،ذي-
نفعان و ارباب رجوع،

)5-8

مشاركت در تصميمسازي و تصميم گيري و تشريك مساعي در راستاي تحقق اهداف سازمان و اجراي
برنامههاي آن،

)6-8

رعايت و اجراي كامل قوانين ،مقررات و ضوابط اداري و پرهيز از هرگونه سوء استفاده از موقعيت شغلي و
تبعيض در تعامالت و ارتباطات كاري و حفظ اطالعات و اسرار سازماني،

0560-0500666
دورنویس:
0560-0500066

باور به فرهنگ ديني و ملي و پيروي از آن در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با همكاران ،مشتريان و ارباب
رجوع با تأكيد بر رعايت تقوا ،عدالت ،عزت و اعتدال،
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)7-8

التزام به اجراي صحيح و به موقع تعهدات و احساس مسئوليت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ايجاد توازن
بين منافع فردي و سازماني با اولويتدهي به منافع سازماني،

 )8-8توجه به جايگاه سازمان و رعايت الزامات ،مالحظات ،نقشها و مسووليتهاي قانوني در رابطه با كليه عوامل
ذيربط و ذينفعان سازمان،
)9-8

ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازماني به عنوان سرمايه سازمان و به اشتراک گذاشتن آن با همكاران،
مشاوران ،پيمانكاران و كليه ذينفعان در چارچوب ضوابط سازمان،

 )11-8ارزش نهادن به زمان و وقتشناسي در انجام فعاليتها و تعهدات و پاس داشتن حقوق و وقت همكاران،
مشتريان و ارباب رجوع،
 )11-8رعايت نظم ،انضباط و پيراستگي محيط كار و آراستگي پوشش ظاهري مطابق با فرهنگ اسالمي و ملي،
 )12-8استفاه بهينه از منابع و امكانات سازمان و جلوگيري از اسراف و تبذير با رعايت صرفهجويي خردمندانه و حذف
تشريفات زايد.
ماده )9رعایت آیین نامه انضباطي به شرح زیر برای تمامي کارکنان ،کارشناسان ،فناوران و واحدهای فناور
مرکز رشد الزامي است:
)1-9

رعايت زمان ورود و خروج به ساختمان از ساعت  7تا  22كه بنا به شرايط انعطافپذير است،

)2-9

تهيه برگه ورود و خروج براي روزهاي تعطيل و با هماهنگي قبلي،

)3-9

ثبت ساعت ورود و خروج در دستگاه حضور و غياب،

)4-9

اطالع به مراجعان و مهمانان براي ثبت ورود و خروج در دفتر،

)5-9

زدن برچسب اموال براي ثبت در برگه ورود كاال،

)6-9

خروج كاال با هماهنگي قبلي و بر اساس كاالهاي ثبتشده،

)7-9

نظافت مكان استقرار و نظم محل كار،

)8-9

رعايت مسائل بهداشتي و موارد ايمني،

)9-9

رعايت شؤونات اخالقي و موازين شرعي،

 )11-9نايستادن در راهروها ،در ورودي و نگهباني،
 )11-9خاموش كردن وسايل برقي و بستن پنجرهها هنگام پايان كار،
 )12-9اطمينان از قفل بودن درها هنگام خروج،
 )13-9صرف غذا و خوردني در مكان معين،
تلفن:
0560-0500066
0560-0500076
0560-0500666

 )14-9رعايت صرفهجويي و اصالح الگوي مصرف،
 )15-9انجام مالقاتها ،ديدارها و نشستها با هماهنگي قبلي،
 )16-9رعايت روابط موجر و مستاجر در بهرهبرداري از مكان.
ماده )11اين آييننامه در 11ماده در يكصد و دومين نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم تصويب شد و هرگونه تغيير
منوط به موافقت شوراي مركز است.

دورنویس:
0560-0500066
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