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/ به کوشش محسن جوادی/ جمعی از نویسندگان و مترجمان/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اخالق پژوهش؛ مبانی و مسائل (1
 .1391فرهنگی/

 اجتماعیفرهنگی و ه مطالعات رستم فالح/ پژوهشکدبه اهتمام / اخالق پژوهش جستارهایی در (2
 هشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیپژو /حسن محدثی /حکایت دانشگاه (3
 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ؛ اخالق در دانشگاه/ استیون چان/ ترجمۀ سعیدغیاثی ندوشن/استادان و نااستادان (4
 .1391/سیدحسن اسالمی/ انتشارات نورمطاف/ نوشتن در جزایر پراکنده؛ جستارهایی در اخالق پژوهش (5
 .1399/انتشارات حتمی/ مهدی شهبازی، امیر عباسقلی پور/ مقدمه ای بر اخالق در پژوهش (6
 .1391انشگاه تهران// انتشارات خانه کتاب و دنادیا مفتونی/  پژوهش در آینه اخالق (7
 1390// به اهتمام نرگس خالقی / نشر کتابدارخالق پژوهش و نگارشا (8
 .1397/ مهدوی نور و قربانی / انتشارات دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب/اخالق پژوهش (9

 بنیاد پژوهش های اسالمی//جوتد محدثی/ اخالق پژوهش (10
 1400/ محمد رضا جباران/ انتشارات پژوهشگاه غرهنگ و اندیشۀ اسالمی/اخالق پژوهش (11
 .1398دینا/ /انسیه ترابیان/ انتشارات پااخالق پژوهش در آموزش عالی: آموزش عالی در فرایند توسعه (12
 –ها در حوزه علوم انسانی ها و رسالهنامهشناسی پایاناخالق پژوهش: مقاالت پذیرفته شده نخستین همایش ملی آسیب (13

 .1400اهب اسالمی/و .../ انتشارات دانشگاه مذ الله ابراهیمیانزیرنظر:حجت اسالمی/
 .1383/سیدحسن اسالمی/ نشر معارف/اخالق نقد  (14
 دانشگاه علم و فرهنگ -میرقائد نویسنده:فاطمه اردو ؛ زیرنظر:احمدرضا احمدی/ اخالق حرفه ای پژوهش  (15
 1396نیک و منصور موسویان /دایان //السادات اسالم/ پروین اخالق حرفه ای در آموزش و پژوهش دانشگاه ها  (16
شعار و محسن خوشرو/ / حامد بردبار و سیدمجید احدیها مراکز آموزش علمی و مؤسسات پژوهشیههشی در دانشگاق پژو اخال (17

 نشر هم میهن
 1395 / /وانیا/ نشر رادمحمدحسن فاطمیاخالق در پژوهش/ (18
 1399 /کزیجهاد دانشگاهی، واحد استان مر/ ابوالفضل خدامرادیو مهری جاللی  مترجم:/ /پل الیوراخالق پژوهش (19
 1397  /هویار /نشر الله امینی/:یونس فروزان ؛ ویراستار:حجتاخالق در پژوهش (20
 .1398 /افزون   /قنواتی ویراستار:پرستو رئیس /فاطمه هاشمیانو  /مترجم:حمید نقدبیشیخالق در پژوهش دیزاینا (21
 1400/ندیشه مدیران ا /نشرصفت ویراستار:مهرناز بوجاری // سارا کرمیاخالق در پژوهش علمی (22
 1383 /نشر اسالمی فرهنگ ملل /مترجم:حمیرا الوندی //گوردون وود اخالق در پژوهش علوم انسانی (23
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 1380 /مرشد   /نشرویراستار:نصرالله امامی  // خدابخش کرمیهش و نگارشو اخالق در پژ (24
 1385 /برای فردا  ر/ نشمترجم:محمد ضرغام /مقدمه:باقر الریجانی// ترور اسمیت های پزشکیهشاخالق در پژو  (25
 1390 /گلبان نشر،قاضی جهانی   -حسن رودکی و فاطمه بندریانو  / فریدون عزیزیهای ژنتیکهشخالق در پژو ا (26
ایرانا // تدوین:محمدسجاد شوقیانای )با تاکید بر بیوشیمی و بیولوژی مولکولی(های علمی و فعالیتهای حرفهاخالق در پژوهش (27

 1390 /رسانه
 .1393 /اندیشمندان یزد / نشرگلوگردی / عارف هاشمهای علوم پزشکی اخالق در پژوهش (28
/ ویراستار:رضا حسینی /الله میرزاییسیدآیتو  معصومه قاراخانی /(خالق علم در علوم اجتماعی ایران )آموزش و پژوهشا (29

 .1396 /پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
 1400 /موسسه آموزشی تالیفی ارشدان /زادهجم:احمد دباغمتر // رز وایلز  اصول اخالقی پژوهش کیفی (30
یکا (31 و محمدصادق مسچی و فرحناز مسچی / APA اصول اخالقی در پژوهش: بر اساس قواعد انجمن روانشناسی آمر

 1395 /گیوا  /محمدصالح آشنا 
 .1397/دانشگاه آزاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات // سهیال علیرضانژادهش های اجتماعیو اخالقی در پژاصول  (32
 .1399 /یزدا / نشر نژاد / مهدی بهادریپرورش اخالق مهندسی و پژوهشی (33
 .1386 /باطاتپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارت/رو ویراستار:مریم پاک // محسن جوادی پژوهشنامه اخالق و فناورای اطالعات (34
 1395 /پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/مترجم:عباس کاردان // دیوید رزنیکیجایگاه اخالق در پژوهش علم (35
یت )پژوهش میدانی در صنعت نفت و پتروشیمیایرفهح (36  1399 /برهان نور  /محمد کرمانی /(گرایی اخالقی در سازمان و مدیر
 1392 /گرافیست:فاطمه هاشمی  /تبارسادات سیدیتدوین:امینه /زادحسین نیک / (پژوهشحقوق حیوانات )با تاکید بر اخالق در  (37
یست پزشکی بر روی آزمودنیالمللی برای پژوهشهای اخالقی بیندستورالعمل (38 / فرجیمجید حاجی/ های انسانیهای ز

 1387 / ای و صنایع غذایی کشورانستیتو تحقیقات تغذیه/ها ویراستار:فهیمه رحیمی/مترجم:سالومه آرمین 
 .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد/ راهنمای اخالق پژوهش (39
 .ساواالن  /ابراهیم گیوکیو  مترجم:خلیل غفاری /پل الیور/ راهنمای اخالق پژوهشی برای دانشجویان (40
 .1398/ سنجش و دانش / راه دکتری /بهناز قدیمیو  مترجم:حسین مطلبی/ رات پژوهشیرهیافتی بر اخالق در مذاک (41
 .1399/ /آرنا / نشر میثم انصاریو سیدعلی موسوی و  سیدمرتضی رضایی / های اخالقی پژوهشروش تحقیق کاربردی و چالش (42
 .1388 /حقوقی   / نشراهتمام:محمود عباسیبه/ مجموعه کدهای اخالق در پژوهش (43
 اه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگانتشارات  / صدیق نویسنده:علی خاکی/ خالق مهندسیای بر اخالق پژوهشی و امقدمه (44
دانشگاه صنعتی خواجه /انتشارات صدیق علی خاکی /هاای بر اخالق پژوهشی و اخالق مهندسی: بایدها، نبایدها و آسیبمقدمه (45

 .نصیرالدین طوسی
 1391/ صفحه / نشر علوم ورزشی /پور امیر عباسقلیو  مهدی شهبازی/ ای بر اخالق در پژوهشمقدمه (46
 1396/رسانه تخصصی /فراهانی م واشقانیمریو مرتضی ایزدی و مهدی مصری / منشور کدهای اخالق در پژوهش (47
ین اخالقی در پژوهش (48 مرکز ملی تحقیقات علوم / زهره حقیقیو جراحی علیرضا موسویو  یدالله فرهادی /های علوم پزشکیمواز

 1383 / پزشکی کشور
 1397/رسانش /نشر سحر جعفری و  ترانه نبی و  جزنی جمال خانی/ کلیات اخالق پژوهش (49
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 فارسی مقاالتبرخی 

 
 .1390ت /سیدحسن اسالمی/ مجلۀ آییه پژوهش/ فروردین و اردیبهشچو دزدی با چراغ آید: سرقت علمی در سطح دانشگاهی (1
/ حمید آراسته و دیگران/ راهبرد فرهنگ/ زمستان بررسی وضعیت اخالق آموزشس اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران (2

1388. 
 .1388/نسرین بحرینی/ راهبرد فرهنگ/ زمستان دانشیک پژوهش به منزلۀ اخالق  (3
، بهار و ۶پیاپی ) 1در علوم و فناوری، سال سوم شماره  اخالقفصلنامه / نرگس خالقی/زه علوم اجتماعی در حو  پژوهش اخالق (4

  83ص ، (138۷تابستان 
در علوم و فناوری، سال  اخالقفصلنامه / بهبود یاری قلی/طالعه پدیدارشناسی دانشگاهی: م پژوهش اخالقآسیب شناسی  (5

 – 12۷صص ، (139۷، بهار 43پیاپی ) 1سیزدهم شماره 
 ۶پیاپی  اخالقی،نشریه معرفت / حسین خنیفر، حامد بردبار، فریبا فروغی قمی/ پژوهشدر  و فرهنگی اخالقیتبیین مولفه های  (۶
  85ص ، (1390بهار )
حسین عبداللهی، مرتضی طاهری، سعید غیاثی، / و پیامدها شرایط، بسترها، راهبردها پژوهش؛ اخالقالگوی ارتقای  (۷

 – 135صص ، (139۷زمستان ) 4فصلنامه مدیریت اسالمی، سال بیست و ششم شماره / محمدعلی نعمتی، محمدرضا بابایی
مجله جامعه شناسی ایران، سال پانزدهم / سید آیت الله میرزایی، معصومه قاراخانی/ در علوم اجتماعی ایران پژوهش اخالق (8

 – 3صص ، (1393، تابستان 45پیاپی ) 2شماره 
، 44پیاپی ) 2در علوم و فناوری، سال سیزدهم شماره  اخالقفصلنامه / حسین اترک/ چیستی خود علم ربایی :پژوهشدر  خالقا (9

  (، (139۷تابستان 
/ سید حسن اسالمی/ فصلنامه علمی پژوهشی یفربهی با آماس : تحلیل ساختار مقاالت )نا( علمی پژوهشی در علوم انسان (10

 .1392روش شناسی علوم انسانی / تابستان 
11)  
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