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 پيشگفتار

  

- هاي پايدار و محوري اعضا در ارتباط با جامعه و گروه آيين اخالقي هر حرفه بيانگر اصول و ارزش

- فه است. هدف آن حفظ حقوق و حفاظت و دفاع از جامعه و گروههاي ذيحق و ذينفع در آن حر

  هاي احتمالي ناشي از عملكرد آن حرفه است. هاي مذكو، در برابر ضرر و زيان 

ولي مطالعات نشان  ،)1(رسد غرب به اوائل قرن نوزدهم مي اي در چند سابقه آيين اخالق حرفه هر

اي  حرفه  ر ايران داراي ضوابط و معيارها و آيينسازان و آهنگران د ها پيش، چيت دهد كه قرن مي

)2(اند جامع و مستحكمي بوده
اي  هاي اخالق حرفه هاي مذكور را اولين آيين شايد بتوان آيين .

  مدون به شمار آورد.

هاي مهندسي و تكنولوژي بيش از گذشـته احسـاس    اي در رشته امروز، نياز به آيين اخالق حرفه

ـ  ها و د گردد. پيشرفت مي پرشـتاب آن در   دستاوردهاي تكنولوژي طي قرن گذشته و ادامـه رون

هــاي جــدي و  ســيبآ آوري را همــراه داشــته، آينــده هــر چنــد رشــد و گســترش شــگفتي

پذيري نيز بر محيط زيست و كيفيت زنـدگي وارد سـاخته و اخـالق، فرهنـگ و محـيط       نا جبران

هاي  توجه به برنامه توسعه كشور و طرح اجتماعي انسان را به شدت مورد تهديد قرار داده است. با

گذاري عظيم در آنها، مهندسان مشاور كشور رسـالت مهمـي در تهيـه و     عمراني متعدد و سرمايه

اند كه نه تنها بايد  ها و توسعه ملي به عهده دارند و در جايگاهي قرار گرفته نظارت بر اجراي طرح

شته باشند، بلكه بايـد حقـوق كارفرمايـان،    نظر دا منافع ملي و سالمت محيط زيست كشور را مد

هاي كارشناسي و مهندسي را نيز محترم شمرده، از آن دفاع نموده و پيمانكاران، كاركنان و گروه

از راه يافتن فساد در حرفه مهندسان مشاور جلوگيري كنند. از اين رو مهندسـان مشـاور كشـور    

رعايت آنها موجب توسعه و كمال آنان و كه   بايستي در چارچوب ضوابط اخالقي روشن و شفافي

  گردد، فعاليت كنند. حرفه مهندسين مشاور در كشور مي

اي را براي   كميته 1383در اين راستا، شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران در خردادماه 

دا اي مهندسان مشاور تعيين نمود. كميته مذكور ابت تدوين استراتژي جامعه و آيين اخالق حرفه

هايي را كه حقوق آنان بايستي از سوي مهندسان مشاور مورد توجه و ها و گروهافراد، سازمان

اي مهندسان مشاور،  احترام قرار گيرد، تعريف نمود و بر اين اساس در تدوين آيين اخالق حرفه

                                                        

) در 1740-1804شخصي به نام توماس پرسيوال ( ،غرب اي به معناي امروزين را در ) اولين آيين اخالق حرفه1(

  در منچستر انگلستان براي حرفه پزشكي تدوين كرد. 1800سال  حدود

 )204و  80(ص ص  1383ن، آيين جوانمردي، ترجمه احسان نراقي بنري كراه )2(



 

عالوه بر حفظ منافع ملي، محيط زيست و فرهنگ، توجه به حقوق كارفرمايان، حرفه مهندسي 

  اورو هر يك از اعضا و كاركنان آنها را نيز الزم شمرد.مش

اي، كميته مسئول با مراجعه به شبكه جهاني اطالعات و  اخالق حرفه  در تنظيم و تدوين آيين

اخالقي مهندسان مشاور چند كشور مانند هند، استراليا، كانادا،   آوري، مطالعه و بررسي آيين جمع

هاي عضو  آوري نظرات و پيشنهادات شركت از يك سو و جمعآمريكا و همچنين اتحاديه فيديك 

اي كه بين اعضاي جامعه توزيع گرديد از سوي  جامعه مهندسان مشاور ايران از طريق پرسشنامه

اي مهندسان مشاور را تنظيم نمود. ويرايش اول در كميته  ديگر، اولين ويرايش آيين اخالق حرفه

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

دريافت شده و اصالحات مكرر، متن فراهم شده پس از ويرايش پنجم در شوراي مديريت جامعه 

مهندسان مشاور ايران مطرح و پس از حداقل پنج جلسه بررسي تفصيلي و اعمال آخرين نظرات 

قي مهندسان مشاور به صورت نهايي تنظيم و اينك آيين اخال .اصالحي، مورد تصويب واقع گرديد

  گردد. تقديم اعضاي محترم جامعه و حرفه شريف مهندسان مشاور مي

گمان كارآمدي آيين اخالقي تنظيم شده، در جريان عمل مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و با  بي

به محيط متحول توجه به اولين تجربه جامعه مهندسان مشاور ايران در اين مورد و نيز با توجه 

طور ادواري، ه آمدن مسائل جديد، با گذشت زمان و ب جامعه و تكنولوژي و حرفه مهندسي و پديد

  مورد تجديد نظر و اصالح قرار خواهد گرفت.

اساسي به شرح زير تدوين گرديده  اي جامعه مهندسان مشاور حول پنج محور آيين اخالق حرفه

  است:

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

 تعهدات مهندسان مشاور نسبت به كارفرمايان. -2

 تعهدات مهندسان مشاور نسبت به حرفه مهندسي مشاور. -3

 تعهدات مهندسان مشاور نسبت به يكديگر. -4

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

ر سه سطح به شرح زير تدوين گرديده به هر يك از محورهاي پنجگانه فوق د تعهدات مربوط

  است:

هاي اخالقي است كه جنبه آرماني  اصول و ارزش :اي اصول بنيادين اخالق حرفه •

توان در جهت آنها  دارند. دستيابي و تحقق كامل اين اصول مقدور نيست. تنها مي



 

تالش كرد و به آنها نزديك شد. ساير اصول و معيارها و دستورات اخالقي، از اين 

 روند. شمار ميه هاي تحقق و نزديك شدن آنها ب ت گرفته و راهأصول بنيادين نشا

اي است كه مهندسان  حداكثر سطح اخالقي رفتار حرفه اي: معيارهاي  اخالق حرفه •

كوشند. اين  معيارهاي اخالقي،  دانند و براي آن مي مشاور تحقق آن را ممكن مي

 باشند.  هاي اخالقي مي دين يا آرمانوسيله دستيابي يا نزديك شدن به اصول بنيا

اي است كه عدول از  حداقل سطح اخالقي رفتار حرفه:  اي دستورات اخالق حرفه •

 شود. آنها موجب تنبيه انضباطي مي

مورد نظر  هاي اخالقي ارزشدر ابتدا، قبل از ورود به محورهاي پنجگانه و سطوح سه گانه فوق، 

هاي اخالقي، موازيني است كه  گرديده است. منظور از ارزشجامعه  مهندسان مشاور ايران ارائه 

  كند.  اين جامعه براي تعريف و تبيين خوب از بد و درست از نادرست استفاده مي

اي مهندسان مشاور،  داند از اعضاي كميته تدوين استراتژي جامعه و آيين اخالق حرفه الزم مي

حمدعلي حامدي، محمدرضا حسيني، مرتضي اسدي، م الهي، محمدحسين بني آقايان عطااهللا آيت

حقوقي، محمود سيار، سهراب مشهودي، ادموند ميرزاخانيان و تيمور هنربخش و همچنين 

نامه اخالق حرفه  كارشناس كميته آقاي منصور شريفي كه در تمامي مراحل تنظيم و تدوين آيين

  مهندسان مشاور شركت فعال داشتند، تشكر نمايد.

هاي مهندسان مشاور كشور، اعتالي  اي به ارتقاي سطح اخالقي فعاليت حرفه اميد است اين آيين

حرفه مهندسي و پيشرفت و كمال مهندسان و كارشناسان و در نهايت توسعه و اعتالي كشور 

  بيانجامد.

  جامعه مهندسان مشاور ايران            

1384بهمن ماه 



 

  

  آيين اخالق حرفه اي جامعه مهندسان مشاور ايران
  
  
ما اعضاي جامعه مهندسان مشاور ايران در انجام وظايف و  

 ،ها نسبت به ارزشاي، پايبندي و تعهد خود را  هاي حرفه مسئوليت

رعايت آنها را  و داشتهاعالم  زير اخالقيدستورات و  معيارها اصول،

  دانيم. توسط ساير مهندسان مشاور كشور نيز ضروري مي



 

  بخش اول
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  هارزشا



 

   ها ارزش- 1

اي خود  در انجام خدمات حرفه مهندسان مشاور :و درستكاري صداقت - 1- 1

 .باشند و درستكار بايد صادق

اي خود بايد بيطرف در انجام خدمات حرفه مهندسان مشاور :بيطرفي - 2- 1

داوري، جانبداري، تضاد منافع يا د هر گونه پيشند و اجازه ندهنباش

  اي مخدوش سازد. ا در ارائه خدمات حرفهآنها ر ينفوذ ديگران بيطرف

اي را كه در  محرمانهاطالعات بايد ن مهندسان مشاور  داري:مانتا - 3- 1

آورند، بدون مجوز  اي خود به دست مي جريان ارائه خدمات حرفه

اي حق و يا  ؛ مگر آنكه از نظر قانوني يا حرفهاستفاده و يا افشا كنند

  .شندمسئوليت آن را داشته با

اي و از صالحيت حرفه بايد مهندسان مشاور :اي صالحيت حرفه - 4- 1

 خدمات تخصصي الزم در حوزه فعاليت خود برخوردار باشند و

  .انجام دهند جديت اي خود را با دقت، شايستگي و  حرفه

موظفند دانش و مهارت  همواره مهندسان مشاور :اي مراقبت حرفه - 5- 1

و باشد كه خدمات آنها قابل قبول  سانندبرسطحي  بهاي خود را  حرفه

براي دستيابي به آخرين تحوالت حرفه در سطح معيارهاي پيشرفته 

  .جهاني و در راستاي تحقق توسعه پايدار تالش نمايند

اي رفتار و عمل كنند كه  بايد به گونه مهندسان مشاور :اي فتار حرفهر - 6- 1

لي كه ممكن ااعم اي سازگار باشد و از انجام با حسن شهرت حرفه

  پرهيز نمايند. ،دار كند را خدشهاي  است اعتبار حرفه

بنا به  مهندسان مشاور بندي به منافع ملي و محيط زيست:پاي - 7- 1

 محيط زيست حفاظت از و يت كار خود هميشه بايد منافع ملي ماه

 را بر منافع خود و كارفرما ترجيح دهند.



 

اي خود بايد  رائه خدمات حرفهمهندسان مشاور در اصرفه جويي:  - 8- 1

  استفاده بهينه در منابع را مورد توجه قرار دهند.

  

  

  

 



 

  بخش دوم
  
  
  

  اصول، معيارها و دستورات اخالقي 

  با مرتبط

  نافع ملي، محيط زيست و فرهنگم



 

محيط  ،منافع ملي مرتبط با اخالقيدستورات و  معيارها ،اصول - 2

 و فرهنگ زيست

  

و  منافع ملي و محيط زيست حفظنسبت قي اخالبنيادين اصل  - 1- 2

  :فرهنگ

را در اي خود هميشه منافع ملي  هاي حرفه مهندسان مشاور بايد در فعاليت

قرار و ميراث فرهنگي را مورد توجه محيط زيست اولويت قرار داده و حفظ 

  دهند.

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

  فرهنگ:

ندسان مشاور معتقدند كه تصميمات و عملكرد آنها بر زندگي، سالمت، مه -1- 2-1

بهداشت، رفاه، منافع ملي و شرايط زيست محيطي كشور داراي تاثيرات 

دانند  گسترده و طوالني خواهد بود. به همين دليل خود را موظف مي

هاي محوله و اتالف منابع را به  اثرات نامطلوب ناشي از اجراي طرح

نظر  ن تقليل داده و همواره استفاده بهينه از منابع را مدحداقل ممك

  داشته باشند.

  :اخالقي فوقمعيارهاي اخالقي  ناظر بر  دستورات - 3- 2

در راستاي انجام تعهد اخالقي خود در رابطه با منافع  مهندسان مشاور -1- 2-3

اي ها بر ها و پروژه از ارائه طرحاي، بايد قبل  در انجام خدمات حرفه عموم

اي و همينطور  تصويب از رعايت استانداردهاي متداول فني و حرفه

  رعايت اصول مديريت كيفيت اطمينان حاصل نمايند.

ها كه  و پروژهها در صورت مشاهده مواردي در طرح مهندسان مشاور -2- 2-3

 بايد ،محيط زيست را به مخاطره خواهد انداختسالمت و   عموممنافع 

  ارند.را در جريان بگذجامعه 



 

اي خود و يا در حين  انجام مطالعات حرفه مهندسان مشاور درچنانچه  -3- 2-3

  اجراي يك طرح يا پروژه به اين نتيجه برسند كه:

  ادامه يا اجراي آن طرح يا پروژه مغاير با منافع ملي است، يا - الف 

كارفرما تصميمي مغاير با منافع ملي و سالمت محيط زيست اتخاذ  -  ب 

ابتدا بايد كارفرما را از عواقب آن تصميم آگاه كرده و  كرده است،

در صورت عدم پذيرش آن از جانب كارفرما، مورد را به جامعه 

  مهندسان مشاور ايران اطالع داده و طبق نظر جامعه اقدام نمايد.

يا اصولي  غير نبايد به كارفرماياني كه به دنبال اعمال مهندسان مشاور -4- 2-3

را  آنها اي و يا به هر نوعي تالش دارند تا قضاوت حرفه دغير قانوني هستن

 اي بدهند. خدمات مشاورهالشعاع قرار دهند، تحت

بالقوه هايي را كه خارج از توان پروژه نبايد مهندسان مشاورهيچيك از  -5- 2-3

 نمايند.تقبل  ،ستا انآن و مديريتي تخصصي

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

م با قصد تحت تاثير قرار چگونه پرداخت مستقيم و يا غيرمستقيهي -1

هاي  يند انتخاب مهندس مشاور، تصويب مطالعات و طرحدادن فرآ

الزحمه  تهيه شده به وسيله مهندس مشاور، همچنين تعيين حق

  مهندس مشاور را انجام ندهند.

را با قصد تصويب  يدريافت مستقيم و يا غيرمستقيم هيچگونه -2

  اي اجرايي انجام شده، از عوامل اجرايي نپذيرند.كاره

بندي مهندسان مشاور بايد از مهندسان مشاوري كه به علت رعايت و پاي -7- 2-3

حمايت كرده و  اند، قوياً اي، دچار مشكالت يا موانعي شده به اخالق حرفه

  بدين منظور از جامعه نيز استمداد نمايند.

  

  



 

  

  بخش سوم
  
  
  

  اصول، معيارها و دستورات اخالقي 

  مرتبط با

  منافع كارفرمايان



 

  اخالقي مرتبط با منافع كارفرمايان : و دستورات ارهايمع اصول، - 3

   نسبت به كارفرمايان: اخالقي  اصل  - 1- 3

اي  مهندسان مشاور بايد به كارفرمايان خود بـا شايسـتگي و بـه روش حرفـه    

 اي بايـد قضـاوتي   حرفـه خـدمات  ارائـه   خدمات ارائه دهند و در تمام مـدت  

  طرفانه داشته باشند. غرضانه و بي يب

تعهدكلي نسبت به منافع  ناشي از  اخالقي يارهايمع - 2- 3

  كارفرمايان :

انجام كار اي خود را به نحو شايسته ( بايد خدمات حرفه مهندسان مشاور -1- 3-2

 د.زمان تعهد شده) ارائه دهن در و مطلوببا كميت و كيفيت 

المكان اآگاهانه حتياي و  در چارچوب اخالق حرفه بايد مهندسان مشاور -  2- 3-2

 ،گردد كه باعث ايجاد تضاد منافع بين كارفرما و مشاور مياقدامي  از هر

  .دناجتناب نماي

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

  رعايت نمايند.را  متداول اي فني و حرفه

خود ارج نهاده و از به نسبت اعتماد كارفرمايان به بايد  مهندسان مشاور -4- 3-2

 محافظت كنند.آن به نحو شايسته 

يند ارائه خدمات به كارفرمايان خود به آبايد در فر مهندسان مشاور - 5- 2- 3 

اي آنها مخدوش قضاوت حرفه اي رفتار و عمل كنند كه استقالل و گونه

 .نگردد

راستگو،  بايد اي خود با كارفرماياندر ارتباطات حرفه مهندسان مشاور - 6- 3-2

صادق و با شهامت باشند و كارفرمايان خود را نسبت به پروژه و ابعاد 

كار بر خالف ميل كارفرما و يا  مختلف آن آگاه  نمايند، حتي اگر اين

 منافع خود مهندس مشاور باشد.

  



 

 اخالقي فوق: معيارهاي از ناشياخالقي  ورات تدس - 3- 3

امكانات و توان  ازي را  بپذيرند كه يها پروژه صرفاًبايد  مهندسان مشاور -1- 3-3

  برخوردار باشند. طبق الزامات كارفرما الزم براي انجام آن كاربالقوه 

اي آنها  در  گير خدماتي شوند كه قضاوت حرفهنبايد در مهندسان مشاور -2- 3-3

 ثير قرار بگيرد.أشخصي آنها تحت ت و يا منافعپروژه 

نبايد كار فرمايان خود را  نسبت به انجام خدمات خود  مهندسان مشاور -3- 3-3

  و نتايج آن گمراه كنند.

كنند و  يند كار كسب ميآبايد از اطالعاتي كه در فر مهندسان مشاور -4- 3-3

اين اطالعات براي كارفرما جنبه محرمانه دارد محافظت نمايند و به 

، مگر در اختيار ديگران قرار دهندنبايد  هيچ وجه اين قبيل اطالعات را

هاي  وظايف و مسئوليتدر مواردي كه فاش نكردن اطالعات مغاير 

 باشد.  اخالقيآيين  تعيين شده در اين

در جهت  كاركنان كارفرماخدمات به هيچ وجه نبايد از  مهندسان مشاور -5- 3-3

 منافع خود سوءاستفاده نمايند.

عي كارفرما در تعريف مسئله و نياز نبايد از كم اطال  مهندسان مشاور - 6- 3-3

 ستفاده نمايند.اءيا ضعف كارفرما در كنترل كيفي كار سو خود و

غير كارشناسانه و غيرمعقوالنه  برخوردصورت  در مهندسان مشاور -7- 3-3

كه مسئوليت و ييد كارهاي انجام شده أدر رابطه با ت كارشناسان كارفرما

كرده  مقاومت بايد  ،دهد ميقرار  ثيرتأاي ايشان را تحت  اختيارات حرفه

  و تسليم نگردند.

 

  



 

  بخش چهارم
  
  
  

  اصول، معيارها و دستورات اخالقي 

  ناظر بر

  رابطه مهندسان مشاور 

  با

  ايديگر همكاران حرفه



 

مهندسان اخالقي ناظر بر رابطه و دستورات  ارهاياصول، مع  - 4

  اي  با ديگر همكاران حرفه مشاور

  

   اي: ه ديگر همكاران حرفهنسبت ب اخالقياصل   - 1- 4

مهندسان مشاور بايد به حقوق ديگر همكاران خود احترام گذارده و منافع 

  اي آنها رعايت نمايند.  حرفه

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

 همكاران:

مخدوش باعث  به نوعي بايد از هر گونه اعمالي كه مهندسان مشاور -1- 4-2

  شود خودداري نمايند. مي  همكارانشدن حقوق ديگر 

اخذ كار  غيراخالقي براي  هايروشكارگيري ه ب بايد از مهندسان مشاور -2- 4-2

هاي و از رقابت بند باشندپاي اصول رقابت سالم به پرهيز نمايند و

 .ناسالم پرهيز كنند

بندي به بايد از حقوق ديگر همكاراني كه به دليل پاي مهندسان مشاور -3- 4-2

 ضرر و دچار احترامي و يابياي مورد  و حرفهاصول و ضوابط اخالقي 

 يباني نمايند.اند ، فعاالنه حمايت و پشت زيان شده

  

  اخالقي فوق: معيارهاياخالقي  ناظر بر دستورات  - 3- 4

شوند، مگر   وارد اعضاهاي ناتمام ديگر  در پروژه نبايد مهندسان مشاور -1- 4-3

ان سمجوز از جامعه مهندموافقت كتبي مشاور قبلي يا پس از كسب 

  .ايران مشاور

در  نبايد كارشناسان ديگر اعضا و همكاران خود را مهندسان مشاور -2- 4-3

مجوز از  دوران قرارداد مگر پس از كسب موافقت مشاور قبلي و يا كسب

 ورند.آبه استخدام خود درجامعه مهندسان مشاور 



 

هاي پايه   ف (نسبت به قيمتـدادن هر نوع تخفيبايد از  مهندسان مشاور -3- 4-3

 خودداري نمايند. و يا ارائه خدمات مجاني جداً )رسميو 

مجوز (در مواردي كه كسب و خذ أذكر منبايد بدون  مهندسان مشاور -4- 4-3

از نتايج كارها و  استفاده از منبع منوط به كسب مجوز شده است) 

 .هاي خود استفاده نمايند هاي ديگر همكاران در پروژهپژوهش

با  همكاراناي ساير  فهبايد از تخريب شخصيت حر مهندسان مشاور -5- 4-3

 هدف پيروز شدن در گرفتن كار احتراز نمايند.



 

  بخش پنجم
  
  
  

  اصول، معيارها و دستورات اخالقي 

  ناظر بر 

  تعهد مهندسان مشاور 

  نسبت به 

  منافع، حرمت و منزلت حرفه
  

 



 

 مهندسان مشاور اخالقي ناظر بر تعهدو دستورات  ارهاياصول، مع - 5

  و منزلت  حرفه:نسبت به منافع، حرمت 

  

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

  حرفه:

ي مهندسي مشاور ، حرمت و منزلت حرفهانسجام مهندسان مشاور بايد از 

  حمايت و به منظور ارتقاء آن تالش نمايند.

نسبت  مهندسان مشاور كلي ناظر بر تعهد معيارهاي اخالقي - 2- 5

  ت و منزلت حرفه مهندسي مشاور:به منافع، حرم

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

اذهان عمومي و كارفرمايان نسبت به منافع، حرمت و منزلت حرفه 

  پرهيز نمايند. جداً ،رددگ مشاور مي يمهندس

و اعتبار حرفه ام رتاحهاي خود  بايد با عملكرد و فعاليت مهندسان مشاور -2- 5-2

كه كاركنان و  و اطمينان حاصل نمايند  كردهقويت تحفظ و  ا ر

اخالق  اي مندرج در اين آيين حرفه كارشناسان آنها از رفتارهاي اخالق

 نمايند.در عمل پيروي و متابعت مي  ،اي حرفه

ز طريق به روز نگه داشتن دانش و تالش نمايند ابايد  مهندسان مشاور -3- 5-2

هاي توانمندي هو كارفرمايان را باعتماد مشتريان  ،خود تخصص

 مشاور ايراني افزايش دهند.ان مهندس

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

تالش نمايند تا  المللي بينداخلي و برجسته  مهندسين مشاور و عملكرد

 دهند. ءخارجي ارتقا ز داخلي و ممتا خود را به سطح شركتهاي مشابه

بايد از طريق تبديل سازمان خود به يك سازمان ياد  مهندسان مشاور -5- 5-2

 يشدانش و تجربيات خو ،هاي خود سطح توانمندي ءضمن ارتقا ،گيرنده



 

اشاعه داده و از  به ديگر مهندسان مشاور و نظام آموزش عالي كشور را

 دهند. ءكشور را ارتقا اين طريق اعتبار حرفه مهندسي مشاور

  

  اخالقي فوق: معيارهاياخالقي ناظر بر   دستورات - 3- 5

اي طبق استانداردهاي  موقع خدمات حرفهه انجام صحيح، مسئوالنه و ب -1- 5-3

  هاي مربوطه. فني و تخصصي رشته

، مديريتخود به لحاظ بالفعل و بالقوه  ها بر اساس توانپذيرش پروژه -2- 5-3

 نيروي كارشناسي. تخصصي، سطح تجربه و ظرفيت رشته، دانش فني

هاي  پايبندي به اصل رقابت سالم و پرهيز از هر نوع اعمال نفوذ و روش -3- 5-3

 غيراخالقي براي اخذ پروژه.

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

 عمل .و حصول اطمينان از اجراي كامل آن توسط آنها در 

صورت دست دوم به اشخاص حقيقي يا  عدم ارجاع كارهاي پروژه به -5- 5-3

 فاقد صالحيت .حقوقي 

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

 كارهاي رايگان.

اي كه مسئول كنترل آن  ييد گزارش، طرح و ديگر كارهاي حرفهأعدم ت  -7- 5-3

 باشد. ييدات مورد قبول خودشان مغاير ميأيا با بررسي و ت نيستند و

هاي  هاي ديگر همكاران در پروژه عدم استفاده از نتايج كارها و پژوهش -8- 5-3

خود، بدون ذكر مأخذ و كسب مجوز (در مواردي كه استفاده از منبع 

 منوط به كسب مجوز شده است).



 

  بخش ششم
  
  
  

   اصول، معيارها و دستورات اخالقي

  ناظر بر 

  تعهد مهندسان مشاور 

  نسبت به 

  كاركنان خود
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  نسبت به كاركنان خود:

  

نسبت به كاركنان  مهندسان مشاوردر مورد رفتار  اخالقياصل   - 1- 6

  خود:

نقش و  مهندسان مشاور بايد به حقوق كاركنان خود احترام گذارده و

  هاي آن قدر بگذارند. مشاركت آنها را در اعتبار شركت و موفقيت

كلي اعضاي جامعه مهندسان  ناظر بر تعهد يمعيارهاي اخالق - 2- 6

 كاركنان خود:حقوق  مشاور نسبت به

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

 را  رشد و توسعه آنهاشرايط  و كنند كارشناسان و كاركنان خود فراهم

  ميسر سازند.

اي كارشناسان و كاركنان  ت حرفهكمشار نقش وبايد  مهندسان مشاور - 2- 2- 6

و از آنان به تشخيص داده  شركتهاي  خود در عملكرد شركت و موفقيت

  .نحو شايسته قدرداني نمايند

بر دانش  متكيهاي  نيد با توجه به تفاوت ماهوي سازمابا مهندسان مشاور - 3- 2- 6

بر سرمايه مالي، تعادل مناسبي  متكيهاي  بنگاه وهاي انساني  و سرمايه

  بين منافع سهامداران و امنيت شغلي و رفاهي كاركنان ايجاد نمايند.

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

بخش ت هنجارهاي تعاليكارشناسان و كاركنان خود داشته باشند و رعاي

  .را تشويق نمايند اجتماعي 

نبايد كارشناسان و كاركنان خود را در پايان قرارداد با  مهندسان مشاور - 5- 2- 6

مدت معين، مجبور به ادامه همكاري با خود نمايند و از پيوستن آنها به 
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موجب رشد و  ها و يا هر تصميم و اراده ديگري كه احياناً ساير شركت

   جلوگيري نمايند. نها خواهد شدتوسعه آ

پايبند بوده و از  اساسي انسان به اصول حقوق نسبت بايد مهندسان مشاور - 6- 2- 6

) در جذب و نگهداري . ..  ي ويت، ديني ، جنسقوميهر گونه تبعيض (

  نيروي كار اجتناب نمايند.

  

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

شركت به عنوان بودجه آموزش و  ودستخصيص بخش مناسبي از  - 1- 3- 6

  افزارهاي مورد نياز.افزار و سختكاركنان و خريد كتب و نرم پيشرفت

و مزاياي عدم انعقاد قراردادهاي يكطرفه  به منظور فرار از پرداخت حقوق  - 2- 3- 6

  .مانند حق بيمه و مزاياي پايان خدمت) عادالنه (

امعه مهندسان مشاور به كاركنان خود به عنوان مرجع رفع شناساندن ج - 3- 3- 6

 .هاي مهندس مشاور  بين كاركنان و شركت اختالف

 ،و تشخيص و صالحديد مديريت نبايد بدون دليل موجه مهندسان مشاور - 4- 3- 6

ها، اطالعات و گزارشات  ها، نقشهاجازه تهيه كپي از طرح انبه كارشناس

آنها را انجام داده است  ،هايي كه حتي  خوديا ديگر موارد مربوط به كار

  بدهند.   باشند، نمي و محرمانه نيز

  

  

 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

 

  

  

  

اي و حرفه ،ملي فرهنگي، فنياست  جمعيتيجامعه مهندسان مشاور ايران 

هاي مهندسان مشاور هاي سياسي كه شركتو گروه احزابمستقل از تمام 

اي استوار تا ضمن ايجاد يك نظام حرفهاند بخش خصوصي در آن گرد آمده

بر اصول دموكراتيك، در اعتالي حرفه خود بكوشند و در راستاي دستيابي 

به استقالل فني و تكنولوژي پيشرفته منطبق با شرايط فرهنگي، اجتماعي، 

  اقليمي و اقتصادي كشور گام بردارند.

  

  


