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  ميثاق اخالق حرفه اي
  سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي قوقياعضاء ح

اين جانب ................................. مديرعامل شركت .................................... دارنده شماره نظام مهندسي 
سرمايه هاي انساني به عنوان اساس توسعه دانائي محور و پايدار و نقش مهم ...................... با اعتقاد به اهميت 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در راستاي نظام بخشيدن به فعاليتهاي مهندسي بخش كشاورزي ، 
ور ، در اعتالي ميهن اسالمي ، ارتقاء مديريت و بهره وري و با قبول مسئوليت خويش در مجموعه سازمان و كش

پيشگاه قادر سبحان ، خود را ملزم به رعايت اصول اخالق حرفه اي دانسته و اجراي مفاد اين ميثاق را به عنوان سند 
  شرافت تخصصي و فني خويش به شرح زير متعهد مي گردم :

ين همواره به آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و حفظ منافع ملي وفادار باشم و با رعايت مواز -1
  در خدمت به توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي صادقانه تالش كنم . ديني و اخالق حرفه اي،

مهندسي، تمامي موازين قانوني ، مقررات و نظامهاي صنفي و حرفه اي را مراعات  –در ارائه خدمات فني  -2
 نمايم و صداقت و امانتداري را هميشه پاس بدارم .

مهندسي، به الزامات توسعه پايدار ، حفظ محيط زيست و منابع پايه تجديد  –ني در اتخاذ تصميم هاي ف -3
شونده ( آب، خاك، جنگل ، مرتع ) ، كيفيت توليدات و نيز سالمت مردم توجه جدي نموده و از اخذ هر گونه 

 تصميم مغاير و غير مجاز به پرهيزم . 

ت از كار ، در انجام وظايف خود با رعايت وجدان با پذيرش صادقانه تعهد خدمتگزاري به مردم و تلقي عباد -4
 كاري، شئون شغلي، عدالت، انصاف، وقت شناسي، رفتار صميمي و احترام آميز، در جامعه توليد كنندگان

  بخش كشاورزي،  اعتماد آفريني داشته باشم و از هر گونه اجحاف، 
 سهل انگاري و گزارش خالف واقع پرهيز نمايم .

مهندسي ، جويا، پذيرا و ارائه كننده نقدهاي صادقانه باشم ، خطاها را بپذيرم و در  –ي هميشه در امور فن -5
 اصالح آنها بكوشم و اعتبار شايسته براي نقش و جايگاه ديگران قائل شوم .

به دانسته ها ، توانائيهاي علمي و فني و تجربيات خويش ارج بگذارم و همواره براي ارتقاء آنها تالش كنم و  -6
 در محدوده صالحيت هاي تخصصي خود قبول مسئوليت نمايم .تنها 

و كارآمد و پشتيباني از انديشه هاي نو در فرآيند توسعه پايدار  در ارائه ديدگاههاي جديد ، طرحهاي مؤثر -7
بخش كشاورزي كوشا باشم و به اصل يادگيري مستمر و روزآمد نمودن دانش خود و بهره گيري از 

 د باشم .فنـĤوريهاي نوين پاي بن

  همواره به اصل هم انديشي ، مشاركت و استفاده از تجارب و هنر توليد كنندگان بخش كشاورزي  -8
( دانش بومي ) توجه كنم و بانگرش جامع و آينده نگري در تقويت و نهادينه كردن فرهنگ كار علمي و 

 مهندسي و نظم بخشي به آنها بكوشم 

 مهندسي پايبند باشم . –نندگان از خدمات فني همواره به حفظ وحمايت از حقوق استفاده ك -9
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