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خود  ،در طول تحصیلو  کرده آن را مطالعهدانشجویان حرفه ای است که  نکات اخالقیمجموعه ای از   موارد زیر

  د نمود. نرا ملزم به رعایت آن ها خواه

 باید استانداردهای باالی تالش، خالقیت، و بهره وری را حفظ کند. دانشجو -1

 مسئولیت اعمال خود را بپذیرد. -2

 د.واقع گرا باش دربیان ادعاها و تخمین ها با استفاده از اطالعات موجود راستگو و -3

 مهارت های حرفه ای خود را در سطح آخرین پیشرفت ها نگه دارد. -4

 اطالعات بدست آورده را به درستی و با دقت گزارش نماید.در انجام کارهای علمی و پژوهشی،   -5

دوره تحصیل تحت نظر اساتید بدست می آورد با نظر ایشان برای چاپ و در  و پژوهش هایی که اطالعات -6

 انتشار دنبال نماید.

 .در کمک علمی به سایر دانشجویان در حد توان پیش قدم باشد -7

 ایمنی، سالمت و رفاه مردم را درنظر بگیرد.تجربی در داخل یا خارج دانشگاه  یه کارهادر کلی -8

روحیه همکاری و تعامل داشته و بتواند در هر گروه کاری که فعالیت می کند اطالعات را به درستی و کامل  -9

 منتقل نماید.

  ی که دانشکده یا گروه ترتیب می دهد شرکت کند.در کلیه جلسات -11

و با فرمت های مشخص  استاد راهنمارا مطابق نظر از فعالیت سمینار، یا پروژه خود گزارش های دوره ای  -11

 دهد.و یا ارائه  و در زمان مقرر تحویلبا صداقت تکمیل کرده  شده 

در طراحی یا ساخت، همواره مسائل اقتصادی را مدنظر قرار دهد و کمترین هزینه را برای انجام هر کاری  -12

 عهده دارد درنظر بگیرد.که به 

 .کند.با دقت مطالعه و اجراء  را شودمربوط به وی می کلیه دستورالعمل ها و فرم هایی که  -13

الزم است طبق گانت چارت پروژه، برنامه ریزی نماید و فعالیت های خود را با آن تطبیق دهد. در دانشجو  -14

 بداند. وتاه ترین زمان صورت تاخیر در انجام یک مرحله، خود را موظف به جبران در ک

    مقررات مربوطه را رعایت نماید.خود را ملزم به رعایت شئونات و ضوابط دانشگاه و دانشکده بداند و  -15

 


