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 مسئولیتهبی حرفه ای

 : اصل اسبسی

هب ثِ ػٌَاى وبسضٌبس حشفِ ای هٌبثغ اًسبًی هسئَل اسصش آفشیٌی ثشای سبصهبًْبی هتجَع خَد ثَدُ ٍ دس 

هب هسئَلیت حشفِ ای ثشای تػویوبت ٍ الذاهبت فشدی خَد سا . هَفمیت اخاللی سبصهبى خَد هطبسوت هی وٌین

پزیشفتِ ٍ ثب جلت تؼْذ ٍ تؼلك دس فؼبلیتْبیی وِ ًطبى دٌّذُ اػتجبس ٍ اسصش ایي حشفِ ّستٌذ، اص آى َّاداسی 

 .هی وٌین

 :هدف

سبختي احتشام، اػتجبس ٍ اّویت استشاتژیه ثشای حشفِ هٌبثغ اًسبًی دس سبصهبى، جبهؼِ وست ٍ وبس ٍ جَاهؼی - 

 .وِ دس آى هطغَل ثِ خذهت ّستین

 ووه ثِ سبصهبًْبی هتجَػوبى ثشای دستیبثی ثِ اّذاف- 

اعالع سسبًی ٍ تؼلین اغَل ٍ ضیَُ ّبیی وِ ثِ حشفِ، فؼبلیي فؼلی ٍ آتی، سبصهبًْبی هحل خذهت ٍ جبهؼِ - 

 .ووه هی وٌٌذ

 تبثیش گزاسی هثجت سٍی ضیَُ ّبی استخذام ٍ هحیظ وبس- 

 تطَیك تػوین گیشی ٍ هسئَلیت پزیشی حشفِ ای- 

تطَیك هسئَلیتْبی اجتوبػی - 

 

 :خطوط راهنمب

 ٍفبداسی ثِ سغَح ثبالی استبًذاسد اخاللی ٍ سفتبس حشفِ ای -1

 اسصیبثی اثش ثخطی هٌبثغ اًسبًی دس ساستبی دستیبثی ثِ اّذاف سبصهبًی -2

 تغبثك ثب لبًَى -3

 اًجبم اهَس ثب سبصگبسی دس ثشاثش اسصضْبی حشفِ ای -4

 تالش ثشای دستیبثی ثِ سغَح ثبالی خذهبت، ػولىشد ٍ هسئَلیتْبی اجتوبػی -5

 َّاداسی اص ایذُ استفبدُ ٍ وبسثشد هٌبست وبسهٌذ ثِ ػٌَاى یه اًسبى -6

 َّاداسی آصاداًِ اص هجبحثبت پیشاهَى تبثیش گزاسی سٍی تػوین گیشًذگبى ٍ ًتبیج دس جَاهغ حشفِ ای  -7
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 توسعه حرفه ای

 :اصل اسبسی

ثِ ػٌَاى افشاد حشفِ ای ثبیستی تالش وٌین تب ثِ استبًذاسدّبی ثبالی ضبیستگی دست یبثین ٍ ثِ غَست هذاٍم 

 .ثشای تمَیت ضبیستگی ّبیوبى هتؼْذ ثبضین

 

 :هدف

 .تَسؼِ داًطوبى اص هذیشیت هٌبثغ اًسبًی ثِ هٌظَس تمَیت ادساووبى اص ایٌىِ ػولىشد سبصهبى چگًَِ است- 

 (ػلت ٍجَدی وست ٍ وبس)تَسؼِ دسووبى اص ایٌىِ سبصهبى هبى چگًَِ وبس هی وٌذ - 

 

 :خطوط راهنمب

 پیگیشی فشغتْبی سسوی آوبدهیه -1

تؼْذ ثِ آهَختي هذاٍم، تَسؼِ هْبستْب ٍ وبسثشد داًص جذیذ هشثَط ثِ هذیشیت هٌبثغ اًسبًی ٍ سبصهبًی وِ  -2

 دس آى هطغَلین

 هطبسوت دس هیضاى هؼشفت، اغالح حشفِ ٍ سضذ افشاد اص عشیك آهَصش، تحمیك ٍ اًتطبس داًص -3

 پیگیشی گَاّیٌبهِ ّبی حشفِ ای دس دستشس ٍ یب ضبخع ّبی ًطبى دٌّذُ ضبیستگی ٍ داًص -4
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 رهبری اخالقی

 :اصل اسبسی

اص وبسضٌبسبى حشفِ ای هٌبثغ اًسبًی اًتظبس هی سٍد وِ سّجشی فشدی سا ثِ ػٌَاى الگَیی اص ایي ًمص ثشای حفظ 

. استبًذاسد ثبالی سفتبس حشفِ ای اص خَد ثشٍص دٌّذ

 

 :هدف

 تذٍیي استبًذاسد ٍ ًوًَِ ثَدى ثشای دیگشاى- 

. وست احتشام افشاد ٍ افضایص اػتجبس ًضد وسبًی وِ اص هب خذهبت دسیبفت هی وٌٌذ- 

 

 خطوط راهنمب

 .دس ّش یه اص تؼبهالت حشفِ ای اخاللی ػول وٌیذ. اخاللی ثبضیذ -1

ٍلتی وِ ًیبص است هغوئي ضَیذ وِ آیب تػویوبت . دس هَلغ لضٍم اص افشاد هشدد گشٍّْبی ػول ثپشسیذ -2

 .اخاللی ّستٌذ ٍ ثِ سٍش اخاللی اجشا هی ضًَذ

 .اص هتخػع دس هَالؼی وِ دس خػَظ اٍلَیت اخاللی دس ضشایظ خبظ ضه داسیذ، ساٌّوبیی ثخَاّیذ -3

تَسؼِ دیگشاى سا ثِ ػٌَاى سّجشاى اخاللی اص عشیك آهَصش ٍ هٌتَسیٌگ دس حشفِ ٍ سبصهبى ثِ هسبثمِ  -4

 .گزاسیذ
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 عدالت و انصبف

 :اصل اسبسی

هب ثِ ػٌَاى هتخػػیي حشفِ ای هٌبثغ اًسبًی، ثِ عَس اخاللی هسئَل استمب ٍ تمَیت ػذالت ٍ اًػبف ثشای توبهی 

 .وبسوٌبى ٍ سبصهبًْبیطبى ّستین

 

 :هدف

خلك ٍ حفظ هحیغی تطَیك وٌٌذُ ثشای توبهی افشاد ٍ سبصهبى وِ تَاى ثبلمَُ ضبى سا ثب سٍش هثجت ٍ ثْشٍس 

 .ثبلفؼل وٌٌذ

 

 :خطوط راهنمب

 احتشام ثِ فشدیت ٍ اسصش راتی ّش فشد -1

سفتبس ضبیستِ، احتشام آهیض ٍ ّوشاُ ثب ضفمت ثب افشاد ثِ هٌظَس تمَیت هحیظ وبس فبسؽ اص آصاس ٍ اسػبة ٍ  -2

 تجؼیض غیش لبًًَی

 .تضویي هحیغی دس ثشگیشًذُ ٍ تؼْذ ثِ تٌَع دس سبصهبًی وِ خذهت هی وٌین -3

 .اعویٌبى اص ایٌىِ ّش فشدی فشغت استمبی هْبستْب ٍ وست ضبیستگی ّبی جذیذ سا داسد -4

تَسؼِ، اداسُ ٍ دفبع اص سیبستْب ٍ سٍیِ ّبیی وِ اًػبف، ثجبت ٍ سفتبس هسبٍی ثشای ّوِ سا تمَیت هی  -5

 .وٌٌذ

ثذٍى تَجِ ثِ ػالئك ضخػی، اص تػویوبت اتخبر ضذُ تَسظ سبصهبى وِ اخاللی ٍ لبًًَی ّستٌذ،  -6

 .حوبیت وٌین

ػول ثِ سٍضی هسئَالًِ ٍ اجشای هذیشیت خَة دس وطَسی وِ سبصهبى هحل خذهت هب دس آى ٍجَد  -7

 .داسد
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 تضبد منبفع

 :اصل اسبسی

ثبیذ اص . ثِ ػٌَاى وبسضٌبسبى هٌبثغ اًسبًی، ثبیستی سغح ثبالیی اص اػتوبد سا دس ثیي ریٌفؼبًوبى ثشلشاس سبصین

ػالئك ریٌفؼبًوبى دس حیي یىپبسچگی حشفِ ای هبى پبسذاسی ًوَدُ ٍ ًجبیذ ٍاثستِ ثِ فؼبلیتْبیی ضَین وِ 

 .هَجت پذیذ آهذى یب آضىبس ضذى تضبد هٌبفغ هی ضًَذ

 

 :هدف

پشّیض اص فؼبلیتْبیی وِ ثب ّش یه اص لسوتْبی ایي اغَل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی حشفِ ای دس هذیشیت هٌبثغ 

 .اًسبًی تضبد داسًذ یب هوىي است دس تضبد لشاس گیشًذ

ّویٌغَس دٍسی اص وبسّبیی وِ هوىي است دس تضبد ثب هسئَلیتْب ٍ ٍظبیف فشدی وِ ػضَ حشفِ هٌبثغ اًسبًی 

 .است ٍ یب وبسهٌذ ّش سبصهبًی است، ثبضٌذ

 

 :خطوط راهنمب

 ٍفبداسی ٍ دفبع اص خظ هطی ّبی هٌتطش ضذُ سبصهبًتبى دس خػَظ تضبد هٌبفغ  -1

 هوبًؼت دس ثشاثش استفبدُ اص هَلؼیت ضغلی ضوب ثشای هٌبفغ فشدی، هبدی ٍ یب هبلی یب ًوَد ایٌگًَِ هَاسد -2

 هوبًؼت اص اًجبم یب علت سفتبس تجؼیض آهیض دس فشایٌذّبی هذیشیت هٌبثغ اًسبًی -3

اٍلَیت ثٌذی تؼْذاتتبى ثشای تؼشیف تضبد هٌبفغ یب ًوَد آًْب دس ٌّگبم پذیذ آهذى ٍ یب آضىبس ضذًطبى ثشای  -4

 ریٌفؼبى هشتجظ
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 استفبده از اطالعبت

 :اصل اسبسی

وبسضٌبسبى حشفِ ای هٌبثغ اًسبًی حمَق افشاد هخػَغبً دس هَاسد وست ٍ اًتطبس اعالػبت سا ضٌبختِ ٍ اص آى 

دس ػیي حبل اعویٌبى هی یبثٌذ وِ استجبعبت لبثل اػتوبدی ٍجَد داضتِ ٍ تػوین گیشی ثش . هحبفظت هی وٌٌذ

 .پبیِ اعالػبت سا تسْیل هی وٌٌذ

 

 :هدف

سبختي اػتوبد ثیي توبهی ًْبدّبی سبصهبًی اص عشیك حذاوثش ًوَدى هجبدلِ اعالػبت ٍ ًیض اص هیبى ثشداضتي 

 .ًگشاًی ّب دس خػَظ وست ٍ اًتطبس ًبدسست ٍ ًبهٌبست اعالػبت

 

 :خطوط راهنمب

 وست ٍ اًتطبس اعالػبت ثب اثضاسّبی اخاللی ٍ هسئَالًِ -1

اعویٌبى اص ایٌىِ تٌْب اص اعالػبت هٌبست دس تػوین گیشی ّبی هشثَط ثِ سٍاثظ استخذاهی استفبدُ هی  -2

 .ضَد

 تحمیك ٍ ثشسسی غحت ٍ هٌجغ اعالػبت لجل اص استفبدُ اص آى دس تػویوبت هشثَط ثِ استخذام -3

 ًگْذاسی سیستن غحیح اعالػبت هٌبثغ اًسبًی  -4

 هحبفظت اص اعالػبت هحشهبًِ ٍ اسشاس -5

ثشداضتي گبهْبی غحیح ثشای اعویٌبى اص غحت ٍ وفبیت توبهی اعالػبت ثِ اضتشان گزاضتِ ضذُ دس  -6

 خػَظ خظ هطی ّب ٍ ضیَُ ّبی هٌبثغ اًسبًی

ثشداضتي گبهْبی غحیح ثشای اعویٌبى اص غحت ٍ وفبیت توبهی اعالػبت ثِ اضتشان گزاضتِ ضذُ وِ دس  -7

 .آهَصضْبی هشتجظ ثب هٌبثغ اًسبًی استفبدُ هی ضًَذ

 


