
  اصول اخالق حرفه اي اعضاي سازماندستورالعمل 
  

اصول اخالقي هر حرفه بيانگر ارزشهاي پايدار و محوري اعضاي آن حرفه در ارتباط با جامعه و   
گروههاي ذيحق و ذينفع آن حرفه مي باشد و الزم است با اعتالي اخالق حرفه اي در جهت حفظ حقوق و صيانت 

موده تا ضرر و زيانهاي احتمالي ناشي از عملكرد حرفه اي اعضا به حداقل از جامعه و گروههاي ذيحق كوشش ن
  ممكن برسد. 

اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان بايستي در چهارچوب اصول اخالقي روشن و شفاف كه رعايت آنها   
  موجب توسعه و كمال آنان و ارتقاء حرفه مهندسي بخش كشاورزي مي گردد فعاليت كنند.

حقيقي و حقوقي سازمان با پايبندي به ميثاق اخالق حرفه اي كه در بدو عضويت آنرا لذا كليه اعضاي   
  پذيرفته اند مكلفند در انجام فعاليت هاي مهندسي بخش كشاورزي در قبال جامعه 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و اعضاي آن مواد زير را رعايت  ،بهره برداران، كارفرمايان
  كنند :

  
  تعاريف : -1ه ماد

اصول بنيادين اخالق حرفه اي : اصول و ارزشهاي اخالقي است كه جنبه آرماني دارند و دستيابي و  -
  تحقق آنها در سايه تالش و مراقبت حاصل مي شود.

معيارهاي اخالق حرفه اي : حداكثر سطح اخالقي رفتار حرفه اي است كه سازمان تحقق آن را ممكن مي  -
 كوشش مي نمايد. داند و براي تحقق آن

دستورات اخالق حرفه اي : حداقل سطح اخالقي رفتار حرفه اي است كه عدول از آنها موجب تنبيه  -
 انضباطي مي شود.

سازمان : عبارت اختصاري است كه بجاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري  -
 اسالمي ايران استفاده مي شود.

ري است كه بجاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي سازمان استان : عبارت اختصا -
 استان استفاده ميشود.

 عضو سازمان : شامل اعضاي حقيقي و حقوقي سازمانهاي استان مي باشد. -

  
  اصول اخالق حرفه اي اعضاي سازمان در راستاي تعهدات آنان به موارد اساسي زير  -2ماده 
  است.
 المي و فرهنگ عمومي كشورتعهد نسبت به رعايت شئونات اس -1

تعهد نسبت به منافع ملي، حفظ و پايداري محيط زيست، حفاظت از منابع پايه توليد و مصرف بهينه نهاده  -2
  هاي كشاورزي 

  تعهد نسبت به منافع و صرفه و صالح كارفرمايان و افرادي كه از خدمات فني تخصصي  -3
 بهره مند مي گردند.

 اء و متخصصين بخشتعهد نسبت به حفظ حقوق ديگر اعض -4



 تعهد نسبت به حفظ حقوق كاركنان و شركاء خود -5

  
  ارزشها :   -3ماده 
صداقت و درست كاري : عضو سازمان در ارائه خدمات فني تخصصي خود بايد صادق و درستكار  -

  باشد.
بي طرفي : عضو سازمان در ارائه خدمات فني تخصصي خود بايد بيطرف باشد و اجازه ندهد هيچگونه  -

 داوري، جانبداري، تضاد منافع يا نفوذ ديگران بي طرفي وي را در ارائه خدمات مخدوش كند.پيش 

امانت داري : عضو سازمان نبايد اطالعات محرمانه اي را كه در جريان ارائه خدمات فني تخصصي خود  -
 به دست ميĤورد مورد سوء استفاده قرار دهد و يا افشا كند مگر در موارد قانوني.

رفه اي : عضو سازمان بايد خدمات فني تخصصي خود را متناسب با شرايط مندرج در صالحيت ح -
گواهي تشخيص صالحيت و رتبه بندي با دقت و شايستگي و جديت انجام دهد و از ورود به فعاليتهائي 

 كه در تخصص يا صالحيت حرفه اي وي نميباشد خودداري كند. 

همواره دانش و مهارت فني تخصصي خود را  لف استارتقاء توانمندي حرفه اي : عضو سازمان مك  -
ارتقاء داده و تالش نمايد به آخرين تحوالت و يافته هاي علمي و تخصصي در سطح معيارهاي پيشرفته 

 جهاني جهت تحقق توسعه پايدار بخش دست يابد تا ارائه خدمات وي قابل قبول باشد.

ر و عمل كند كه با حسن شهرت حرفه اي همراه رفتار حرفه اي : عضو سازمان بايد به گونه اي رفتا -
 باشد و از انجام اعمالي كه ممكن است اعتبار حرفه اي وي را خدشه دار نمايد اجتناب كند.

پاي بندي به منافع ملي و محيط زيست : عضو سازمان بنا به ماهيت كار خود همواره بايد منافع ملي و  -
 بر منافع خود و كارفرما ترجيح دهد. حفاظت از منابع پايه توليد و محيط زيست را

صرفه جويي : عضو سازمان در ارائه خدمات فني تخصصي خود بايد استفاده بهينه از منابع را مورد  -
 توجه قرار دهد.

  
عضو سازمان در راستاي تعهد اخالقي خود در رابطه با منافع عموم در ارائه خدمات فني تخصصي  -4ماده 

  استانداردهاي متداول خدمات فني و تخصصي و كيفيت آن رعايت شده است. بايد اطمينان حاصل كند كه
  

عضو سازمان در روند ارائه خدمات فني تخصصي در عرصه هاي توليد در صورت مشاهده مواردي  -5ماده 
كه منافع عموم، سالمت محيط زيست و منابع پايه توليد را به مخاطره خواهد انداخت الزم است موضوع را جهت 

  يري به دستگاه اجرائي ذيربط و سازمان اعالم كند.پيگ
  

عضو سازمان نبايد به كارفرماياني كه به دنبال اعمال غير اصولي يا غير قانوني هستند خدمات ارائه  -6ماده 
  كند.

  
عضو سازمان بايد از اعضائي كه به علت رعايت و پايبندي به اخالق حرفه اي دچار مشكالت يا موانعي  -7ماده 
  اند با كمك سازمان بطور جدي حمايت كند. شده



  
عضو سازمان بايد تعهدات خود را در مقابل كارفرمايان براي فعاليت هاي بخش كشاورزي طبق  -8ماده 

ضوابط مندرج در آئين نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهاي نظام مهندسي انجام و در صورت نبود مصوبه 
  با حسن نيت عمل نمايد. براساس عرف پذيرفته شده مهندسي

  
عضو سازمان در صورت مشاهده و تشخيص مواردي كه بالفعل يا بالقوه با منافع كارفرما در تعارض  -9ماده 

باشد يا بر اظهارنظر و اعمال روشهاي فني تخصصي او اثرگذار و يا كيفيت خدمات را كاهش دهد. بايد قبل از 
  د مزبور به نحو قابل استناد به كارفرماي خود اعالم كند.شروع كار، آگاهيهاي الزم را در خصوص موار

  
عضو سازمان با اعتقاد بر اينكه تصميمات و عملكرد وي بر زندگي، سالمت، بهداشت، رفاه، منافع ملي،  -10ماده 

شرايط زيست محيطي و منابع پايه توليد در كشور داراي تأثيرات عميق، فراگير و درازمدت است، بايد خود را 
لف  بداند تا اثرات نامطلوب ناشي از ارائه خدمات فني تخصصي و اتالف منابع را به حداقل ممكن تقليل داده و مك

  همواره استفاده بهينه از منابع را مد نظر داشته باشد و در هر صورت اثرات نامطلوب آنرا اطالع دهد.
  

بين دو طرف دعوي نبايست تحت تأثير عضو سازمان در اظهار نظر فني تخصصي در موارد اختالفي  -11ماده 
  القائات يا تطميع يكي از طرفين قرار گيرد.

  
عضو سازمان نظر فني تخصصي خود را زماني مي تواند ارائه و اعالم كند كه در زمينه مربوطه  -12ماده 

  داراي دانش و اطالع كافي باشد.
  

عضو سازمان در تنظيم و ارائه گزارشات فني تخصصي الزم است صادق باشد و هيچ يك از اصول  -13ماده 
  فني تخصصي را كتمان نكند.

  
  عضو سازمان الزم است اسرار كارفرمايان را حفظ و از افشاي آن براي ديگران خودداري كند. - 14ماده 

  
افشاء اطالعاتي نيست كه در روند ارائه خدمات عضو سازمان بدون موافقت كتبي كارفرما مجاز به   - 15ماده 

  فني تخصصي بدست آورده است.
در صورتيكه اطالعات مكتسبه در خصوص عدم رعايت موازين نظام فني مهندسي فعاليت هاي بخش  –تبصره 

  كشاورزي توسط كارفرمايان باشد مي تواند موضوع را به سازمان جهت ارجاع به مراجع ذيربط اعالم كند.
  

  عضو سازمان براي بدست آوردن كار از كارفرمايان نبايد اخالق حرفه اي را خدشه دار كند. -16ه ماد
  



عضو سازمان در تشريح مسئوليت و پيچيدگي اقدامات فني تخصصي خود مجاز به اعالم بيش از  -17ماده 
ه كننده در خصوص ميزان آنچه كه واقعيت دارد نميباشد والزم است از اظهار خالف واقع، مبالغه آميز يا گمرا

  دانش فني يا صالحيت خود، شركاء، كاركنان، انتشار آگهي هاي تبليغاتي بر خالف واقع اجتناب كند.
  

عضو سازمان حق استفاده از عناوين ساير اعضاء را نداشته و مجاز نيست مجوز استفاده از عناوين  -18ماده 
ي يا ارائه خدمات فني تخصصي فريبكارانه و مغاير با اصول خود را به غير بدهد كه در جهت فعاليت هاي اقتصاد

  نظام فني مهندسي فعاليت هاي بخش كشاورزي از آن استفاده كند.
  

عضو سازمان براساس مفاد تفاهم نامه و قراردادهائي كه با كارفرمايان خود دارد مجاز نميباشد از  -19ماده 
ن يا ساير عوامل مؤثر در آن فعاليت وجه يا امتيازي مازاد طرفهاي مورد قرارداد كارفرما يا نمايندگان آنا

  برقرارداد بصورت مستقيم و يا غير مستقيم درخواست يا دريافت كند.
  

عضو سازمان مكلف است تعهد خود را در مقابل كارفرمايان به نحوي انجام دهد كه به منافع عمومي  -20ماده 
  جامعه لطمه وارد نيĤورد.

  
مان الزم است حقوق ساير اعضاء را بطور كامل رعايت و از هر اقدامي كه به حقوق آنان عضو ساز -21ماده 

  لطمه وارد مي آورد خودداري كند.
عضو سازمان مكلف است با ساير اعضاء به نحوي رقابت نمايد كه از نظر عرف حرفه مهندسي  -22ماده 

  رقابت سالم محسوب گردد.
  

خدمات فني تخصصي هر گاه به مواردي كه نقض كننده مقررات و  عضو سازمان در روند ارائه - 23ماده 
ضوابط نظام فني مهندسي فعاليت هاي بخش كشاورزي و ساير مقررات جمهوري اسالمي ايران است برخورد 
نمود الزم است اطالعات خود را به نحو مقتضي در اختيار كارفرما قرار داده تا در جهت رفع نواقصي كه ناقص 

  ابط مذكور مي باشد اقدام كند. مقررات و ضو
  

عضو سازمان با آگاهي از اينكه نظر كارشناس فقط توسط گروه كارشناسي قابل نقض است در  -24ماده 
صورت مواجه شدن با مواردي كه الزم است نظر كارشناس نقض گردد. بايد موضوع به سازمان استان براي 

تقيم و غير مستقيم اقدامي انجام گيرد كه به آبروي حرفه اي، طرح در مراجع ذيربط اعالم گردد و نبايد بطور مس
  آينده شغلي يا وضعيت اشتغال عضو ديگر لطمه وارد گردد.

  
عضو سازمان بايد خدمات فني تخصصي خود را به نحو شايسته و با كيفيت مطلوب و در زمان تعهد  -25ماده 

  شده ارائه كند.
  



  ارفرمايان ارج نهاده و از آن به نحو شايسته محافظت كند.عضو سازمان بايد به اعتماد ك -26ماده 
  

عضو سازمان در فرآيند ارائه خدمات فني تخصصي به كارفرمايان خود به گونه اي عمل كند كه  -27ماده 
  استقالل و قضاوت حرفه اي آنها مخدوش نگردد.

  
راستگو، صادق و با شهامت باشد عضو سازمان در ارتباط با نظر فني تخصصي بايد با كارفرمايان  -28ماده 

و كارفرمايان را نسبت به ابعاد مختلف مسائل فني تخصصي آگاه نمايد حتي اگر اين كار برخالف ميل كارفرما يا 
  منافع خودشان باشد.

  
عضو سازمان به هيچ وجه نبايد از كم اطالعي كارفرما در ابعاد خدمت يا ضعف كارفرما در كنترل  -29ماده 

وء استفاده كند و الزم است كارفرمايان را نسبت به انجام خدمات فني تخصصي خود و نتايج آن آگاه كيفي كار س
  و از گمراهي آنان جلوگيري كند.

  
عضو سازمان بايد از هرگونه اعمالي كه به نوعي باعث مخدوش شدن اذهان عمومي، كارفرمايان،  -30ماده 

  اورزي، منابع طبيعي و محيط زيست شود پرهيز كند.نسبت به منافع، حرمت و منزلت حرفه مهندسي كش
عضو سازمان الزم است ضمن ارتقاء سطح توانمنديهاي حرفه اي خود، دانش و تجربيات خويش را  -31ماده 

  به ديگر اعضاء و سازمان انتقال داده و از اين طريق اعتبار حرفه مهندسي بخش كشاورزي را ارتقاء دهد.
  

يد كار را براساس توان خود با ملحوظ داشتن مديريت، دانش فني، رشته تخصصي، عضو سازمان با -32ماده 
  سطح تجربه و ظرفيت انجام كار كه در گواهي هاي تشخيص صالحيت و رتبه بندي تعيين شده است بپذيرد.

  
را عضو حقوقي سازمان بايد به حقوق كاركنان و شركاء خود احترام گذاشته و نقش و مشاركت آنها  -33ماده 

  در اعتبار و موفقيت  شركت قدر بگذارد.
  

عضو حقوقي سازمان بايد درحد توان خود محيط و فضاي الزم را براي انجام كار براي كاركنان و  -34ماده 
  شركاء خود فراهم كند و شرايط رشد و ارتقاء آنها را ميسر سازد.

  
  شركتهاي متكي بر دانش و عضو حقوقي سازمان الزم است  با توجه به تفاوت ماهوي  -35ماده 

سرمايه هاي انساني و شركت هاي متكي بر سرمايه مالي، تعادل مناسبي بين منافع سهامداران و امنيت شغلي و 
  رفاهي كاركنان ايجاد كند.

  
عضو سازمان بايد نسبت به رعايت اصول حقوق اساسي انسان پاي بند باشد و از هرگونه تبعيض (  -36ماده 

  نسيتي و ... ) در جذب و نگهداري نيروي انساني اجتناب كند.قومي، ديني و ج



  
عضو سازمان در صورت عدم رعايت هر يك از اصول مندرج در اين دستورالعمل كه موجب ضرر و  -37ماده 

زيان كارفرمايان يا اشخاص ثالث را فراهم كند، در صورت اثبات، عضو خاطي عالوه بر مجازات انتظامي، زيان 
  و يا اشخاص ثالث را نيز بايد جبران كند.كارفرمايان 

  
  بند به تصويب شوراي مركزي رسيده است.  19ماده، يك تبصره و  38اين دستورالعمل در  -38ماده 

  
  
  
  
  
  
  
  

 


