
 

   اي مهندسان مشاور آيين اخالق حرفه

 پيشگفتار

هاي ذيحق و با جامعه و گروهپايدار و محوري اعضا در ارتباط  هاي آيين اخالقي هر حرفه بيانگر اصول و ارزش

هاي  در برابر ضرر و زيان هاي مذكو،جامعه و گروهو دفاع از  حفاظتهدف آن حفظ حقوق و . در آن حرفه استذينفع 

  .اشي از عملكرد آن حرفه استاحتمالي ن

ها  دهد كه قرن ولي مطالعات نشان مي ، )1(رسد اي درغرب به اوائل قرن نوزدهم مي هر چند سابقه آيين اخالق حرفه

)2(اند اي جامع و مستحكمي بوده حرفه  ان و آهنگران در ايران داراي ضوابط و معيارها و آيينساز چيت ،پيش
 

شايد بتوان .

  .اي مدون به شمار آورد هاي اخالق حرفه را اولين آيين هاي مذكور آيين

ها  پيشرفت. گردد حساس ميهاي مهندسي و تكنولوژي بيش از گذشته ا در رشته اي حرفهاخالق امروز، نياز به آيين 

آوري را  هاي تكنولوژي طي قرن گذشته و ادامه روند پرشتاب آن در آينده هر چند رشد و گسترش شگفتيو دستاورد

و اخالق، فرهنگ و  ساخته واردپذيري نيز بر محيط زيست و كيفيت زندگي  نا هاي جدي و جبران آسيب راه داشته،هم

هاي عمراني متعدد  و طرحكشور با توجه به برنامه توسعه . محيط اجتماعي انسان را به شدت مورد تهديد قرار داده است

ه ها و توسعه ملي ب سالت مهمي در تهيه و نظارت بر اجراي طرحگذاري عظيم در آنها، مهندسان مشاور كشور ر و سرمايه

نظر داشته باشند،  نه تنها بايد منافع ملي و سالمت محيط زيست كشور را مدكه اند  عهده دارند و در جايگاهي قرار گرفته

از آن دفاع  ،شمرده هاي كارشناسي و مهندسي را نيز محترمبلكه بايد حقوق كارفرمايان، پيمانكاران، كاركنان و گروه

رو مهندسان مشاور كشور بايستي در  ايناز . نموده و از راه يافتن فساد در حرفه مهندسان مشاور جلوگيري كنند

كه رعايت آنها موجب توسعه و كمال آنان و حرفه مهندسين مشاور در كشور   چارچوب ضوابط اخالقي روشن و شفافي

  .گردد، فعاليت كنند مي

 تدوين استراتژي براي را اي  كميته 1383در خردادماه ايران شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور  ،راستااين در 

كه حقوق  را هاييو گروه ها، سازمانابتدا افراد كميته مذكور .اي مهندسان مشاور تعيين نمود و آيين اخالق حرفه جامعه

آيين  تدوين بر اين اساس درتعريف نمود و  گيرد، احترام قرارتوجه و آنان بايستي از سوي مهندسان مشاور مورد 

توجه به حقوق كارفرمايان، حرفه  ،و فرهنگ محيط زيست ،اي مهندسان مشاور، عالوه بر حفظ منافع ملي اخالق حرفه

  .هر يك از اعضا و كاركنان آنها را نيز الزم شمرد و مهندسي مشاور

مطالعه و  ،آوري و جمع مراجعه به شبكه جهاني اطالعاتبا  ئولاي، كميته مس اخالق حرفه  در تنظيم و تدوين آيين

فيديك از يك سو  اتحاديه اخالقي مهندسان مشاور چند كشور مانند هند، استراليا، كانادا، آمريكا و همچنين  بررسي آيين

ه بين اعضاي اي ك از طريق پرسشنامهايران مهندسان مشاور جامعه هاي عضو  آوري نظرات و پيشنهادات شركت و جمع

ويرايش اول در  .نمودتنظيم را اي مهندسان مشاور  جامعه توزيع گرديد از سوي ديگر، اولين ويرايش آيين اخالق حرفه

پس از اعمال نظرات دريافت شده و  .كميته مورد بررسي و براي نظرخواهي مجدد در اختيار اعضاي جامعه قرار گرفت

مطرح و پس از جامعه مهندسان مشاور ايران پنجم در شوراي مديريت  رايشمتن فراهم شده پس از وي ،اصالحات مكرر

اينك آيين اخالقي  .مورد تصويب واقع گرديد ،اعمال آخرين نظرات اصالحيبررسي تفصيلي و حداقل پنج جلسه 

  .گردد مهندسان مشاور به صورت نهايي تنظيم و تقديم اعضاي محترم جامعه و حرفه شريف مهندسان مشاور مي

                                                 

در منچستر انگلستان براي  1800در حدود سال ) 1740- 1804(اي به معناي امروزين را در غرب، شخصي به نام توماس پرسيوال  يين اخالق حرفهاولين آ) 1(

  .حرفه پزشكي تدوين كرد

  )204و  80صص ( 1383هانري كربن، آيين جوانمردي، ترجمه احسان نراقي  )2(



 

در جريان عمل مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و با توجه به اولين  ،تنظيم شدهاخالقي كارآمدي آيين  گمان  بي

و مهندسي با توجه به محيط متحول جامعه و تكنولوژي و حرفه  نيزدر اين مورد و ايران ور اتجربه جامعه مهندسان مش

  .مورد تجديدنظر و اصالح قرار خواهد گرفت ،بطور ادواري و زمان شتبا گذ ،پديد آمدن مسائل جديد

  :به شرح زير تدوين گرديده استحول پنج محوراساسي اي جامعه مهندسان مشاور  اخالق حرفهآيين 

 .و فرهنگ محيط زيست ،منافع ملي نسبت به تعهدات مهندسان مشاور - 1

 .نسبت به كارفرمايان تعهدات مهندسان مشاور - 2

 .فه مهندسي مشاورنسبت به حر تعهدات مهندسان مشاور - 3

 .ديگريك نسبت به تعهدات مهندسان مشاور - 4

  .خود و سهامداران نسبت به كاركنان تعهدات مهندسان مشاور - 5

  :هر يك از محورهاي پنجگانه فوق در سه سطح به شرح زير تدوين گرديده استبه  تعهدات مربوط

كامل و تحقق دستيابي  .آرماني دارنداخالقي است كه جنبه  يها و ارزش اصول :اي حرفهاصول بنيادين اخالق  •

و  معيارهاساير اصول و . توان در جهت آنها تالش كرد و به آنها نزديك شد تنها مي .مقدور نيست اين اصول

 .روند بشمار مي نزديك شدن آنها هاي تحقق و راهو  گرفتهت انشصول بنيادين ااين از  ،اخالقيدستورات 

مهندسان مشاور تحقق آن را ممكن است كه  اي سطح اخالقي رفتار حرفهحداكثر  :اي اخالق حرفهمعيارهاي  •

يا  اصول بنيادين وسيله دستيابي يا نزديك شدن به ،اخالقي معيارهاياين  .كوشند دانند و براي آن مي مي

  .باشند ميهاي اخالقي  آرمان

باطي ضنها موجب تنبيه اناي است كه عدول از آ رفتار حرفه حداقل سطح اخالقي :اي حرفه اخالقدستورات  •

 .شود مي

مهندسان جامعه  مورد نظر  هاي اخالقي ارزش ،گانه فوقمحورهاي پنجگانه و سطوح سه در ابتدا، قبل از ورود به

ن خوب از يجامعه براي تعريف و تبياين است كه  يهاي اخالقي، موازين ارزشمنظور از . ارائه گرديده استمشاور ايران 

   .كند ست استفاده ميدرست از نادر و بد

-اي مهندسان مشاور، آقايان عطاءاهللا آيتداند از اعضاي كميته تدوين استراتژي جامعه و آئين اخالق حرفهالزم مي

اسدي، محمدعلي حامدي، محمدرضا حسيني، مرتضي حقوقي، محمود سيار، سهراب مشهودي، اللهي، محمدحسين بني

همچنين كارشناس كميته اقاي منصور شريفي كه در تمامي مراحل تنظيم و ادموند ميرزاخانيان و تيمور هنربخش و 

  .اي مهندسان مشاور شركت فعال داشتند، تشكر نمايدتدوين آيين اخالق حرفه

مهندسان مشاور كشور، اعتالي حرفه مهندسي و هاي اي به ارتقاي سطح اخالقي فعاليتحرفهاميد است اين آئين 

  .كارشناسان و در نهايت توسعه و اعتالي كشور بيانجامدپيشرفت و كمال مهندسان و 

  جامعه مهندسان مشاور ايران                  

  1384ماه بهمن                                



 

  

  اي جامعه مهندسان مشاور ايرانآيين اخالق حرفه

  

ما اعضاي جامعه مهندسان مشاور ايران در انجام وظايف 

نسبت به هد خود را اي، پايبندي و تع هاي حرفه و مسئوليت

مندرج در  اخالقيدستورات و  معيارها اصول، ،ها ارزش

توسط ساير رعايت آنها را  و داشتهاعالم  اين مجموعه،

  .دانيم مهندسان مشاور كشور نيز ضروري مي



 

  

  هاارزش –بخش اول 

  

  ها ارزش .1

 .باشند و درستكار ادقاي خود بايد ص در انجام خدمات حرفه مهندسان مشاور:  و درستكاري صداقت -1- 1

  گونه هيچ د ند و اجازه ندهناي خود بايد بيطرف باشدر انجام خدمات حرفه مهندسان مشاور: بيطرفي -2- 1

  .مخدوش سازد را اي در ارائه خدمات حرفه آنها، بيطرفي ،پيش داوري، جانبداري، تضاد منافع يا نفوذ ديگران

اي خود به دست  اي را كه در جريان ارائه خدمات حرفه محرمانهعات اطالبايد ن مهندسان مشاور :داريمانتا -3- 1

حق و يا مسئوليت آن را  ،اي كه از نظر قانوني يا حرفه ؛ مگر آنآورند، بدون مجوز استفاده و يا افشا كنند مي

  .داشته باشند

عاليت خود برخوردار اي و تخصصي الزم در حوزه فاز صالحيت حرفه بايد مهندسان مشاور :اي صالحيت حرفه -4- 1

  .انجام دهند جديت را با دقت، شايستگي و  خويشاي  حرفه خدمات و بوده

كه خدمات  برسانندسطحي  بهاي خود را  موظفند دانش و مهارت حرفه همواره  مهندسان مشاور :اي مراقبت حرفه -5- 1

يارهاي پيشرفته جهاني و در سطح معدر  خودو براي دستيابي به آخرين تحوالت حرفه باشد آنها قابل قبول 

  .راستاي تحقق توسعه پايدار تالش نمايند

اي سازگار باشد و از  اي رفتار و عمل كنند كه با حسن شهرت حرفه بايد به گونه مهندسان مشاور :اي فتار حرفهر -6- 1

  .پرهيز نمايند ،دار كند را خدشهاي  لي كه ممكن است اعتبار حرفهاانجام اعم

حفاظت و هميشه بايد منافع ملي  ،يت كار خودبنا به ماه مهندسان مشاور :ه منافع ملي و محيط زيستپايبندي ب -7- 1

 .را بر منافع خود و كارفرما ترجيح دهند محيط زيست از 

  .منابع را مورد توجه قرار دهند ازاي خود بايد استفاده بهينه  مهندسان مشاور در ارائه خدمات حرفه :جوييصرفه -8- 1

  

  

  اصول، معيارها و دستورات اخالقي مرتبط با منافع ملي، محيط زيست و فرهنگ -دوم  بخش

  

 و فرهنگ محيط زيست ،منافع ملي مرتبط با اخالقيدستورات و  معيارها ،اصول .2

  :و فرهنگ منافع ملي و محيط زيست حفظنسبت اخالقي بنيادين اصل  -1- 2

و محيط زيست را در اولويت قرار داده و حفظ ميشه منافع ملي اي خود ه هاي حرفه مهندسان مشاور بايد در فعاليت

  .قرار دهندميراث فرهنگي را مورد توجه 

  :و فرهنگ منافع ملي و محيط زيست اصل اخالقي ناظر بر  معيارهاي -2- 2

مهندسان مشاور معتقدند كه تصميمات و عملكرد آنها بر زندگي، سالمت، بهداشت، رفاه، منافع ملي و  - 1- 2-2

به همين دليل خود را . خواهد بود عميق، فراگير و دراز مدترايط زيست محيطي كشور داراي تاثيرات ش

هاي محوله و اتالف منابع را به حداقل ممكن تقليل  اثرات نامطلوب ناشي از اجراي طرح تا دانند موظف مي

  .داده و همواره استفاده بهينه از منابع را مدنظر داشته باشند

  :اخالقي فوقمعيارهاي اخالقي  ناظر بر  تدستورا -3- 2



 

اي،  در انجام خدمات حرفه عمومدر راستاي انجام تعهد اخالقي خود در رابطه با منافع  مهندسان مشاور - 1- 2-3

اي و  از رعايت استانداردهاي متداول فني و حرفه ،ها براي تصويب ها و پروژه از ارائه طرحبايد قبل 

  .اطمينان حاصل نمايند ،ت كيفيتهمينطور رعايت اصول مديري

محيط سالمت  و عمومها كه منافع  ها و پروژهدر صورت مشاهده مواردي در طرح مهندسان مشاور - 2- 2-3

  .را در جريان بگذارند مهندسان مشاور ايران جامعه بايد ،زيست را به مخاطره خواهد انداخت

ي خود و يا در حين اجراي يك طرح يا پروژه به اين ا انجام مطالعات حرفه مهندسان مشاور درچنانچه  - 3- 2-3

يا كارفرما تصميمي مغاير با منافع  واجراي آن طرح يا پروژه مغاير با منافع ملي است  نتيجه برسند كه

آگاه  ،تصميم اجراي طرح و ياملي و سالمت محيط زيست اتخاذ كرده است، ابتدا بايد كارفرما را از عواقب 

رش اگزپذيرش آن از جانب كارفرما، مورد را به جامعه مهندسان مشاور ايران  كرده و در صورت عدم

  .دنو طبق نظر جامعه اقدام نماي نموده

و يا به هر نوعي  يا غيرقانوني هستندغيراصولي  نبايد به كارفرماياني كه به دنبال اعمال مهندسان مشاور - 4- 2-3

 .دهندارائه  اي خدمات مشاورهقرار دهند،  الشعاعرا تحت آنها اي تالش دارند تا قضاوت حرفه

  ،ستا انآن و مديريتي تخصصيبالقوه هايي را كه خارج از توان پروژه نبايد مهندسان مشاورهيچيك از  - 5- 2-3

 .نمايندتقبل 

  :نمايند كه مهندسان مشاور تعهد مي - 6- 2-3

يند انتخاب مهندس مشاور، آدن فرثير قرارداقيم و يا غيرمستقيم با قصد تحت تأهيچگونه پرداخت مست -1

الزحمه مهندس  هاي تهيه شده به وسيله مهندس مشاور، همچنين تعيين حق تصويب مطالعات و طرح

  .مشاور انجام ندهند

را با قصد تصويب كارهاي اجرايي انجام شده، از عوامل  يدريافت مستقيم و يا غيرمستقيم هيچگونه -2

  .اجرايي نپذيرند

اي، دچار مشكالت  مهندسان مشاور بايد از مهندسان مشاوري كه به علت رعايت و پايبندي به اخالق حرفه - 7- 2-3

  .حمايت كرده و بدين منظور از جامعه نيز استمداد نمايند اند، قوياً يا موانعي شده

  

  

  اصول، معيارها و دستورات اخالقي مرتبط با منافع كارفرمايان -بخش سوم

  

  اخالقي مرتبط با منافع كارفرمايان و دستورات ارهاياصول، مع .3

   :ننسبت به كارفرمايا اخالقي  بنيادين اصل  -1- 3

ارائـه دهنـد و در تمـام مـدت ارائـه      خـدمات   ،اي مهندسان مشاور بايد به كارفرمايان خود با شايستگي و بـه روش حرفـه  

  .دطرفانه داشته باشن غرضانه و بي اي بايد قضاوتي بي حرفهخدمات 

  :كلي نسبت به منافع كارفرمايان تعهد ناشي از  اخالقي يارهايمع -2- 3

 در و مطلوبانجام كار با كميت و كيفيت (اي خود را به نحو شايسته  بايد خدمات حرفه مهندسان مشاور - 1- 3-2

 .ارائه دهند) زمان تعهد شده

كه باعث ايجاد اقدامي  از هرالمكان احتي ،گاهانهآاي و  در چارچوب اخالق حرفه بايد مهندسان مشاور - 2- 3-2

  .دناجتناب نماي ،گردد تضاد منافع بين كارفرما و مشاور مي



 

را  متداول اي استانداردها و ضوابط فني و حرفه ،اي خود در ارائه خدمات حرفه بايد مهندسان مشاور - 3- 3-2

  .رعايت نمايند

محافظت  ارج نهاده و از آن به نحو شايسته  را خوده بنسبت بايد اعتماد كارفرمايان  مهندسان مشاور - 4- 3-2

 .كنند

اي عمل كنند كه استقالل و   يند ارائه خدمات به كارفرمايان خود به گونهآبايد در فر مهندسان مشاور -2-5- 3 

 .قضاوت حرفه اي آنها مخدوش نگردد

گو، صادق و باشهامت باشند و راست بايد اي خود با كارفرماياندر ارتباطات حرفه مهندسان مشاور - 6- 3-2

كار بر خالف ميل كارفرما  كارفرمايان خود را نسبت به پروژه و ابعاد مختلف آن آگاه نمايند، حتي اگر اين

 .و يا منافع خود مهندس مشاور باشد

 :اخالقي فوق معيارهاي ناشي ازاخالقي  ورات تدس -3- 3

 الزم براي انجام آن كارامكانات و توان بالقوه  ازه ي را بپذيرند كيها پروژه صرفاًبايد  مهندسان مشاور - 1- 3-3

  .برخوردار باشند طبق الزامات كارفرما

شخصي آنها  و يا منافعاي آنها  در پروژه  نبايد درگير خدماتي شوند كه قضاوت حرفه مهندسان مشاور - 2- 3-3

 .ثير قرار بگيردتحت تأ

  .ات خود و نتايج آن گمراه كنندنبايد كار فرمايان خود را  نسبت به انجام خدم مهندسان مشاور - 3- 3-3

كنند و اين اطالعات براي كارفرما جنبه  يند كار كسب ميبايد از اطالعاتي كه در فرآ مهندسان مشاور - 4- 3-3

، مگر در اختيار ديگران قرار دهندمحافظت نمايند و به هيچ وجه اين قبيل اطالعات را نبايد  ،محرمانه دارد

 .باشد اخالقيآيين  هاي تعيين شده در اين وظايف و مسئوليتير در مواردي كه فاش نكردن اطالعات مغا

 .در جهت منافع خود سوءاستفاده نمايند كاركنان كارفرماخدمات به هيچ وجه نبايد از  مهندسان مشاور - 5- 3-3

نبايد از كم اطالعي كارفرما در تعريف مسئله و نياز خود ويا ضعف كارفرما در كنترل   مهندسان مشاور - 6- 3-3

 .ستفاده نمايندا ءسو ،كيفي كار

رابطه با  در غيركارشناسانه و غيرمعقوالنه كارشناسان كارفرما برخوردصورت  در مهندسان مشاور - 7- 3-3

 مقاومت بايد ،دهد قرار مي ثيرأتاي ايشان را تحت  كه مسئوليت و اختيارات حرفه ييد كارهاي انجام شده تأ

 .كرده و تسليم نگردند

  

ات اخالقي ناظر بر رابطه مهندسان مشاور با ديگر اصول، معيارها و دستور -بخش چهارم

  اي همكاران حرفه

  

  اي با ديگر همكاران حرفه مهندسان مشاوراخالقي ناظر بر رابطه و دستورات  ارهاياصول، مع .4

   :اي نسبت به ديگر همكاران حرفه اخالقي بنيادين اصل  -1- 4

  .رعايت نمايندرا اي آنها   رده و منافع حرفهمهندسان مشاور بايد به حقوق ديگر همكاران خود احترام گذا

 :ديگر همكاران نسبت به اصل اخالقي اخالقي ناظر بر معيارهاي -2- 4

 ،شود مي همكارانمخدوش شدن حقوق ديگر باعث  به نوعي بايد از هر گونه اعمالي كه مهندسان مشاور - 1- 4-2

  .خودداري نمايند

اصول رقابت  به اخذ كار پرهيز نمايند واي غيراخالقي بر هايروشبكارگيري  بايد از مهندسان مشاور - 2- 4-2

 .هاي ناسالم پرهيز كنندو از رقابت پايبند باشند سالم



 

اي  بايد از حقوق ديگر همكاراني كه به دليل پايبندي به اصول و ضوابط اخالقي و حرفه مهندسان مشاور - 3- 4-2

 .ي نماينديباناند ، فعاالنه حمايت و پشت زيان شده ضرر و دچار احترامي و يا بي مورد 

  :اخالقي فوق معيارهاياخالقي  ناظر بر دستورات  -3- 4

موافقت كتبي مشاور شوند، مگر پس از كسب  وارد اعضاهاي ناتمام ديگر  در پروژه نبايد مهندسان مشاور - 1- 4-3

  .ايران مشاوران مجوز از جامعه مهندسقبلي يا 

به استخدام خود در قرارداد  در دوران نبايد كارشناسان ديگر اعضا و همكاران خود را مهندسان مشاور - 2- 4-3

 .ايرانمجوز از جامعه مهندسان مشاور مگر پس از كسب موافقت مشاور قبلي و يا كسب د،آورن

و يا ارائه خدمات مجاني ) رسميهاي پايه  و  نسبت به قيمت(ف ـدادن هر نوع تخفيبايد از  مهندسان مشاور - 3- 4-3

 .خودداري نمايند جداً

منوط به كسب  ،در مواردي كه استفاده از منبع(مجوز كسب و خذ أذكر منبايد بدون  مهندسان مشاور - 4- 4-3

 .هاي خود استفاده نمايند هاي ديگر همكاران در پروژهاز نتايج كارها و پژوهش) مجوز شده است

 ،شدن در گرفتن كار با هدف پيروز همكاراناي ساير  بايد از تخريب شخصيت حرفه مهندسان مشاور - 5- 4-3

 .نمايند خودداري

  

  

نسبت به منافع، مهندسان مشاور تعهد  اصول، معيارها و دستورات اخالقي ناظر بر -مپنجبخش 

  حرمت و منزلت حرفه

 

  نسبت به منافع ، حرمت و منزلت  حرفه مهندسان مشاور اخالقي ناظر بر تعهدو دستورات  ارهاياصول، مع .5

  :و منزلت حرفه منافع،  حرمتدر مورد رعايت  اخالقي اصل بنيادين   -1- 5

  .ارتقاء آن تالش نمايند براي، حرمت و منزلت حرفه ي مهندسي مشاور حمايت وانسجام هندسان مشاور بايد از م

  :نسبت به منافع، حرمت و منزلت حرفه مهندسي مشاور مهندسان مشاور كلي ناظر بر تعهد معيارهاي اخالقي -2- 5

مخدوش شدن اذهان عمومي و  كارفرمايان  بايد از هر گونه اعمالي كه به نوعي باعث مهندسان مشاور - 1- 5-2

  .پرهيز نمايند اًجد ،شود مشاور مي ينسبت به منافع، حرمت و منزلت حرفه مهندس

و   كردهقويت تحفظ و  و اعتبار حرفه رارام تاح ،هاي خود بايد با عملكرد و فعاليت مهندسان مشاور - 2- 5-2

 اي مندرج در اين آيين حرفه از رفتارهاي اخالقكه كاركنان و كارشناسان آنها  اطمينان حاصل نمايند

 .نماينددر عمل پيروي و متابعت مي  ،اي اخالق حرفه

و اعتماد مشتريان  ،داشتن دانش و تخصص خودروز نگهز طريق بهتالش نمايند ابايد  مهندسان مشاور - 3- 5-2

 .مشاور ايراني افزايش دهندان هاي مهندستوانمندي هكارفرمايان را ب

 مهندسين مشاور و عملكرد ها آگاهي از روشانجام مطالعات تطبيقي و  بايد از طريق مهندسان مشاور - 4- 5-2

خارجي ارتقا  ممتاز داخلي و تالش نمايند تا خود را به سطح شركتهاي مشابه ،المللي بينداخلي و برجسته 

 .دهند

سطح  يضمن ارتقا ،مان يادگيرندهبايد از طريق تبديل سازمان خود به يك ساز مهندسان مشاور - 5- 5-2

 به ديگر مهندسان مشاور و نظام آموزش عالي كشور را يشدانش و تجربيات خو ،هاي خود توانمندي

 .داده و از اين طريق اعتبار حرفه مهندسي مشاور كشور را ارتقا دهند انتقال

  :اخالقي فوق معيارهاياخالقي ناظر بر   دستورات -3- 5



 

هاي  اي طبق استانداردهاي فني و تخصصي رشته موقع خدمات حرفهه مسئوالنه و بانجام صحيح،  - 1- 5-3

  .مربوطه

رشته تخصصي، سطح ، دانش فني، مديريتخود به لحاظ بالفعل و بالقوه  پذيرش پروژه ها بر اساس توان - 2- 5-3

 .نيروي كارشناسي تجربه و ظرفيت

 .هاي غيراخالقي براي اخذ پروژه اعمال نفوذ و روش پايبندي به اصل رقابت سالم و پرهيز از هر نوع - 3- 5-3

 رعايت و آموزش اصولي اخالقي مندرج در اين آيين به كارشناسان و كاركنان خود و حصول اطمينان از - 4- 5-3

 . و عملي آيين از سوي ايشان اجراي كامل

 .د صالحيت فاقصورت دست دوم به اشخاص حقيقي يا حقوقي  عدم ارجاع كارهاي پروژه به - 5- 5-3

 .هاي پايه و رسمي و يا پذيرش انجام كارهاي رايگان نسبت به قيمتپرهيز از ارائه تخفيف  - 6- 5-3

ييدات أاي كه مسئول كنترل آن نيستند و يا با بررسي  و ت ييد گزارش، طرح و ديگر كارهاي حرفهأعدم ت  - 7- 5-3

 .باشد مورد قبول خودشان مغاير مي

هاي خود، بدون ذكر مأخذ و كسب  هاي ديگر همكاران در پروژه تايج كارها و پژوهشعدم استفاده از ن - 8- 5-3

  ).در مواردي كه استفاده از منبع منوط به كسب مجوز شده است(مجوز 

  

نسبت به اصول، معيارها و دستورات اخالقي ناظر بر رابطه مهندسان مشاور  -مششبخش 

  كاركنان خود

 

  نسبت به كاركنان خود مهندسان مشاور ناظر بر تعهد اخالقيو دستورات  ارهاياصول، مع .6

  :نسبت به كاركنان خود مهندسان مشاوردر مورد رفتار  اخالقي بنيادين  اصل  -1- 6

هاي  مهندسان مشاور بايد به حقوق كاركنان خود احترام گذارده و نقش و مشاركت آنها را در اعتبار شركت و موفقيت

  .قدر بگذارند ،آن

 :دكاركنان خوحقوق  كلي مهندسان مشاور نسبت به ناظر بر تعهد ي اخالقيمعيارها -2- 6

 فراهم ،محيط و فضاي كاري مناسبي براي كارشناسان و كاركنان  ،بايد در حد توان خود مهندسان مشاور - 1- 6-2

  .ميسر سازند را  رشد و توسعه آنهاشرايط  و كنند

در عملكرد شركت و را ي كارشناسان و كاركنان خود ا ت حرفهكمشار نقش وبايد  مهندسان مشاور - 2- 6-2

  .و از آنان به نحو شايسته قدرداني نمايندتشخيص داده  آنهاي  موفقيت

 وهاي انساني  بر دانش و سرمايه متكيهاي  يد با توجه به تفاوت ماهوي سازمانبا مهندسان مشاور - 3- 6-2

افع سهامداران و امنيت شغلي و رفاهي كاركنان بر سرمايه مالي، تعادل مناسبي بين من متكيهاي  بنگاه

  .ايجاد نمايند

در روابط كاري، رفتاري شفاف و صادقانه با كارشناسان و كاركنان خود داشته بايد  مهندسان مشاور - 4- 6-2

  .را تشويق نمايندبخش اجتماعي باشند و رعايت هنجارهاي تعالي

ن خود را در پايان قرارداد با مدت معين، مجبور به ادامه نبايد كارشناسان و كاركنا مهندسان مشاور - 5- 6-2

موجب  همكاري با خود نمايند و از پيوستن آنها به ساير شركتها و يا هر تصميم و اراده ديگري كه احياناً

   .جلوگيري نمايند ،رشد و توسعه آنها خواهد شد

، ، دينيقومي(د بوده و از هر گونه تبعيض پايبن اساسي انسان به اصول حقوق نسبت بايد مهندسان مشاور - 6- 6-2

  .اجتناب نمايند ،در جذب و نگهداري نيروي كار)  . . .ي و يتجنس



 

  :ضوابط و مقررات اخالقي  ناظر بر اصول و معيارهاي فوق -3- 6

- كاركنان و خريد كتب و نرم پيشرفتشركت به عنوان بودجه آموزش و  ودستخصيص بخش مناسبي از  - 1- 6-3

  .افزارهاي مورد نيازسخت افزار و

مانند حق بيمه و  (و مزاياي عادالنه عدم انعقاد قراردادهاي يكطرفه  به منظور فرار از پرداخت حقوق  - 2- 6-3

 ) مزاياي پايان خدمت

بين كاركنان و  به كاركنان خود به عنوان مرجع رفع اختالفايران شناساندن جامعه مهندسان مشاور  - 3- 6-3

 .مشاور ينسهاي مهند  شركت

اجازه تهيه كپي  انبه كارشناس ،و تشخيص و صالحديد مديريت نبايد بدون دليل موجه مهندسان مشاور - 4- 6-3

آنها را انجام  ،ها، اطالعات و گزارشات يا ديگر موارد مربوط به كارهايي كه حتي خود از طرحها، نقشه

  . بدهند  باشند، نمي و محرمانه نيزاند داده
  


