
 همکاران سامانه پژوهشیارتعهدنامه رازداری 

عمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی و سایر دستورالعمل های مصوب مرتبط دستورال 17این تعهدنامه در راستای اجرایی نمودن تبصره یک ماده 

بعنوان ..............................دانشگاه علوم پزشکی ایران و اینجانب  معاونت تحقیقات و فناوریبا اخالق در پژوهش تهیه گردیده است و فیمابین 

 .حت شرایط زیر منعقد میگرددسامانه پژوهشیار تهمکار 

 موضوع تعهدنامه: -یک ماده 

مطابق با ماده  رازداری، داده های مربوط به افراد،......( ،تعهد به رعایت اصول امانت داری و رازداری در حفظ و نگهداری اطالعات ) مستندات

 در اخالق با مرتبط مصوب های دستورالعمل سایر و پژوهشی تخلفات به رسیدگی دستورالعمل 18آن و ماده  2و تبصره  17هشت، ماده 

 اطالعات سامانه پژوهشیار دسترسی دارند. توسط همه ذینفعانی که به  پژوهش

 مدت زمان تعهدنامه: -ماده دو 

قوت خود باقی می  بهموثر بوده و تعهدات آن حتی پس از قطع همکاری  شروع همکاری اینجانب با سامانه پژوهشیاراین تعهدنامه از تاریخ 

 در خصوص حفظ اطالعات و رازداری نخواهد بود.  اینجانب، رافع مسئولیت ها و تعهدات سامانه پژوهشیارعدم حضور و قطع همکاری با  ماند.

 :اینجانبتعهدات  -ماده سه

 عدم افشاء و انتشار اسناد و اطالعات مربوط به افراد به هر شکل کتبی، شفاهی الکترونیکی و ...... -1

در راستای منافع شخصی و خارج از محدوده ی  سامانه پژوهشیارت و اسناد مکتوب یا الکترونیکی مربوط به عدم استفاده از اطالعا -2

 تعریف شده اهداف کمیته

 جسس در زندگی خصوصی افرادپرهیز از هرگونه اقدام جهت دسترسی به اطالعات غیر مجاز از جمله ت -3

 اطالعات محرمانه: -ماده چهار

در اختیار  سامانه پژوهشیاراطالعات محرمانه شامل تمامی داده ها و اطالعات، اعم از شفاهی و نوشتاری؛ که به دلیل عضویت و همکاری فرد با 

 ، اعم از آنکه قید محرمانه داشته باشد یا نداشته باشد. وی قرار می گیرد

  :نقض تعهدات -پنجماده 

و فرد  نموده حق دارد با فرد خاطی طبق قوانین و مقررات برخورد  معاونت تحقیقات و فناوری در صورت تخلف در خصوص مفاد تعهدنامه،

 قانونی ملزم به جبران کلیه خسارات وارده اعم از مادی و معنوی است.ولیت ئخاطی عالوه بر مس

 نام و نام خانوادگی همکار سامانه:

 

 

 

 امضا و تاریخ 

 


