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 چکیده 

. سػایت اغَل اخالق پژٍّص دس فمِ اهاهیِ تش اساس لَاػذ ٍ تاب ّای هختلف فمْی تِ اثثات سسیذُ است

اها هتاسفاًِ تا فشاگیش ضذى ٍ دستشسی آساى تِ . اهشٍصُ ضشٍست تحمیك ٍ پژٍّص تشکسی پَضیذُ ًیست

اخاللی دس تحمیمات  اتضاسّای سَء استفادُ دس تحمیمات ػلوی تاػث ضذُ است تَجِ تِ سػایت ًکات هسائل

 هسائل تشسسی تِ غَست هػذالی تِاخالق پژٍّص ضاخِ ای اص اخالق کاستشدی است کِ .کوشًگ ضَد

پایاى  تا اتتذا اص سا پژٍّص کِ داسد اضاسُ اخاللیاتی اغَل تِ صهیٌِ ایي دس ٍ هی پشداصد  پژٍّص دس اخاللی

دس ساتطِ تا . ٍ جاهؼِ پیًَذ ٍثیمی ٍجَد داسداخالق ٍ فمِ اص جْت ساصًذگی اًساى تیي  .هی کٌٌذ ّذایت

سػایت ًکات اخاللی ٍجَد داسد کِ  ٍجَب یا ....(پژٍّطگش،ریٌفؼاى،آصهَدًی ّا ٍ)ّشکذام اص اسکاى پژٍّص

اگش پژٍّطگش کاسی سا تپزیشد کِ داًص  .سحجاى ٍ هطلَتیت آى تَسط ادلِ ّای فمْی تِ اثثات سسیذُ است

ت،یا تذٍى داًستي سٍش کاس تِ آى تپشداصد، تش اساس اطالق آیِ اهاًت هشتکة تخػػی ًذاسد یا سٍصآهذ ًیس

پژٍّطگش تِ ّیچ ٍجِ ًوی تَاًذ سٍی هَضَػاتی کاس کٌذ کِ داسای اػتثاس ػلوی ًیست  .فؼل حشام ضذُ است

ى چَى دس ایي غَست الصهِ اش  ایجاد خیاًت دس اهاًت، ضشس صدى ٍ اسشاف است کِ دس اسالم  تِ ضذت اص آ

اگش فشد اص اتتذای لشاسداد تذاًذ کِ ًوی تَاًذ ًتایج تحمیك سا تِ هَلغ تذّذ ٍ یا هی داًذ ٍلی . ًْی ضذُ است

سْل اًگاسی کشدُ ٍ  دس صهاى تؼییي ضذُ ًذّذ، ایي کاس اص جْت ضشػی ٍػذُ ی دسٍغیي ٍ خلف ٍػذُ است 

ریٌفؼاى داسای حمَلی ّستٌذ کِ . تاضذکِ ّشدٍی آى دس فمِ اهاهیِ حشام است ٍ دس غَست ضشس ، ضاهي هی 

سػایت هٌافغ آًاى دس توام هشاحل پژٍّص الصم ٍ ٍاجة است دس غیش ایي غَست فشد دچاس غػة ٍ تؼذی 

 .هٌافغ ضذُ ٍ ًسثت تِ تؼْذی کِ تا ری ًفغ تستِ است ، ضاهي هی تاضذ

د ٍ حك ػثاست  اص هلکیت هفَْم اػتثاسی است کِ اختػاظ، لذست، سلطِ ٍ اهکاى تػشف دس آى تاش

تا تَجِ تِ ایي تؼاسیف تش حمَق هؼٌَی ًیض هلکیت ّن است . لذست، اختیاس ، اهتیاص، اختػاظ، اضافِ ٍ هلک 

اثش لشاسداد  تٌاتشایي غاحثاى حمَق هؼٌَی ، هالک آى ّا ّستٌذ ٍ توام احکام هلکیت تشآى ّا تاس هی ضَد. 

دیگشاى ًِ حمی اص ایي سّگزس تِ دست هی آٍسًذ ٍ . هحذٍد تِ کساًی است کِ دس اًطاء آى دخالت داضتِ اًذ 

هالک اغلی اثش هی تَاًذ  تِ ػٌَاى  ًِ دِیٌی سا تش ػْذُ هی گیشًذ ٍلی اگش لشاسداد تِ غَست فضَلی تاضذ

ست، دخالت کٌذ تِ ایي غَست کِ تِ ػمذ لشاسداد ضخع ثالث دس لشاسدادی کِ تِ غَست فضَلی هٌؼمذ ضذُ ا
                                                 

 .سضتِ فمِ ٍ اغَل( س)جاهؼِ الضّشاء 3داًص آهَختِ سطح .   



آصهَدًی ّا کساًی ّستٌذ کِ تِ ػٌَاى اتضاس آصهایص دس خذهت  .اجاصُ دّذ یا اص ػذم اًتطاس آى جلَگیشی ًوایذ

پژٍّطگش لشاس هی گیشًذ لزا داسای حمَلی ّستٌذ کِ دس فمِ ًیض تاکیذ ضذُ است اص جولِ سضایت آگاّاًِ، 

سفتاسّای سَء پژٍّص کِ تِ ػٌَاى آسیة ضٌاسی پژٍّص هطشح ... . حشین خػَغی ٍ  تضویي سالهت، حفظ

جؼل دادُ ّا، تحشیف دادُ ّا، تؼاسؼ هٌافغ ٍ اجاسُ ػلوی تاضذ کِ دس ادلِ ّای : ضذُ است هی تَاًذ ضاهل 

 .فمْی ضیؼِ حشهت آى تِ اثثات سسیذُ است

داللی ٍ جوغ آٍسی اطالػات اسٌاد ٍ هذاسکی است سٍش تحمیك دس ایي سسالِ اص ًَع تٌیادی تِ غَست است

 .کِ دس چْاس تخص تٌظین ضذُ است

 .یٌفؼاى، سفتاس ّای سَء پژٍّصرپژٍّص، پژٍّطگش، آصهَدًی،  احکام، فمِ، اخالق:کلید واژه ها

 


