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 سازمان در اي حرفه اخالق     

ِ  اص فطبسؽ  غلط،   ٍ دسست ّبیسفتبس کلی َْمهف اص ثشداضت دس ضخصّش  فشدی اػتمبدات اص است ػجبست اخالق ِ  ایٌکط  ثط

 ٍ است ضذُ پزیشفتِ اجتوبػی ًظش اص ػوَهی طَس ثِ کِ سفتبسی اص است ػجبست اخاللی سفتبس . ًطَد یب ضَد هٌجش ػول

ِ  هطبثمطت  اجتوطبػی ّطبی  ًطشم  ثطب  کِ است سفتبسی اخاللی غیش سفتبس ٍ ثبضذ ًوی چَةچْبس اص خبسج ِ  ٍ ًذاضطت  پزیشفتط

 .ًویطَد

 

 مدیریتی اخالق هايجنثه

 کٌٌذ هیساٌّوبیی  فشدی صَست ثِّبیطبى کبس دس سا هذیشاى کِ ّستٌذ سفتبسی ّبیاستبًذاسد هذیشیتی اخالق

 کٌذ؟ هی سفتبس چگًَِ کبسهٌذاًص ثب ریل ّبی صهیٌِ دس سبصهبى یک ایٌکِ (الف

 استخذام–

 اخشاج–

 دستوضد ٍ اجشت–

 کبس ضشای،–

 کبسهٌذاى خصَصی حشین–

 کبسهٌذاى احتشام سػبیت–

 

 : صهیٌِ دس خَد سبصهبى ثب کبسهٌذاى سفتبس چگًَگی (ب

 ّبی سَد ٍ ثْشُ تضبد–

 اهٌیت–

 اطویٌبى–

 دسستکبسی–

 تؼبهالت دس هذیشاى اخاللیھای  کٌٌذ استبًذاسد هی سفتبس چگًَِ دیگش التصبدی ایھ ًوبیٌذگی ثب سبصهبى ٍ کبسهٌذاى (ج

 :ثبضذ اخاللیجْت اثْبم  دس است هوکي ػَاهل ایي ٍ سبصهبى ثیي

 تجلیغبت–

 ضؼبئش–

 طبگشی هبلیاف–

 خشیذ–

 تشاثشی–

 حمَلی یاھ هطبٍسُ–

 صًی چبًِ–

 ثبصسگبًی استجبطبت سبیش ٍ هزاکشات–
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  سازمان یک متن در اخالق

ِ    ثبضذ سبصهبى یک دس خبصی سیبق ٍجَد اثش دس است هوکي کبسهٌذاى سبیش ٍ هذیشاى اخاللی غیش سفتبس  هججطَس  سا افطشاد  کط

 غیطش  اػوطب   جْطت   دس ٍ کٌٌطذ  هطی  کبس ضشکت یک ثشای کِ کبسهٌذاًی.  دھد هی سَقّبیی سفتبس چٌیي سوت ثِ یب ٍ کشدُ

 ضطشکت  هٌطبفغ  ساسطتبی  دس است هوکيظبّش  دس اگشچِ ضًَذ  هی حوبیتّب سفتبس گًَِ ایي ساستبی ٍدس ضذُ تطَیك اخاللی

 .ثیبثٌذ هٌبفغ ثب تضبد هَلؼیت دس سا خَد ایتھى دس است هوکي ٍلی ًوبیٌذ حشکت

 اخالقی رهثري

ِ  ایھ کویتِ ّستٌذ.  سبصهبى یک دس اخاللی ایھاستبًذاسد تثجیت هسئَ  ثبال سدُ هذیشاى  ایھ فؼبلیطت  تَاًٌطذ  هطی  هتططکل

 ثطب هَاجْطِ    دس سا الصم ایھ آهَصش ثبالتشی سطح دس اخاللی کبس یب ػول تھج کبسهٌذاى ٍ کشدُ کطف سا هَجَد اخاللی غیش

ِ  اسطت  اسصضطی  ٍ اخاللطی  ایھاسطتبًذاسد  دس ًَضتبسی سسوی ثیبى یک اخالق کذ. ًوبیٌذ کست ّب هَفمیت اص ثشخی  سفتطبس  کط

 جْت هی دّذ.  سا سبصهبى

 .هسئَلیت ٍ حمَق ػذالت  کبسٍسی : اص ػجبستٌذ اخاللیھی  استبًذاسد اصَ 

 . داسد هَسسبى ثشای سا دُ ثشٍى ایتھى ػولکشد آیب یؼٌی کاروري

 . است کشدُ سػبیت سا فشدی حمَق سھهظب ػول آى آیب یؼٌی حقوق

 .است اًصبف ٍ یکپبسچگی هؼٌی ثِ عدالت

 .است دلیك سسیذگی ثشای هَضَػی ْبآً ػولکشد ّستٌذ   دیگشاى ثشای سفتبس الگَی ػٌَاى ثِ سّجشاى  آًجبئیکِ اص

 مدیریتی هاي اصلی رهثري اخالقشاخصه

 ثب اھتَاًبیی ٍ ًظش سٍحیبت اص ٍ ًیستٌذ یکسبى سبصهبى ّوِ یک دس ضبغل اًسبى ّبی کِ است هسلن : پوشی عیة .1

 ضطیَُ  داسد هَسد اّویطت   ایي دس آًچِ.  است طجیؼی اهشی فکشی ًبسسبیی ّبی فشٌّگی ٍ ٍجَد ٍ هتفبٍتٌذ یکذیگش

ِ  ضکستي هَجت کِ ػیَة ایي کشدى اص ثشهال ثبیذ ٍی.  است کبسکٌبى ایھًبسسبئی ٍ ػیَة ثب هذیش ثشخَسد  ٍ سٍحیط

 آى ّب هیطَد ثپشّیضد.  ضخصیت

ِ  افشاد پبیجٌذتشیي ثبیذ سبصهبى هذیشاى:  رواتط جاي ته ضواتط ته پایثندي .2  همطشسات سطبصهبًی   ٍ ضطَاث،  اصطَ    ثط

 ّوگطی  . داضطت  ثشخَاّطذ  دس سا تططکیالت  ٍ سطبصهبى  لَام ٍ ثَدُ اًصبف ٍ ػذالت اصل ثش هجتٌی اصل ایي. د ثبضي

 ٍ دس جْتطت کوطب    ًویتَاًطذ  ضطَد   ٍ اصَ  ضَاث، جبیگضیي ثبصی ثبًذ ٍ سٍاث، آى دس کِ سبصهبًی کِ ٍالف ّستٌذ

 .کٌذ حشکت تؼبلی

 ٍ اػتوطبد  جْطت گسطتشش   دس سا تطالش  ثیططتشیي  ثبیطذ  ثِ اّذاف دستیبثی ثشای هذیش سبصهبى یک دس  وفاي تعهد: .3

َ  فؼبلیطت  فضبی آى پٌبُ دس تب گیشد کبس ثِ اطویٌبى تمَیت ِ  هطثثشی  ػبهطل  ٍ گطشدد  ٍ صطویویت  آساهطص  اص هولط  کط
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ِ ھیسا.   پیوبى ثِ ثِ ػْذ ٍ تؼْذ  ٍفبی ثبضذ  سضایی داضتِ ثِ ًمص آساهص  ٍ اػتوبد آٍسدىٍجَد  ثِ دس هیتَاًذ  ثط

ّوبًٌذ ثی تَجْی ثطِ    اٍ  ثِ ًسجت اػتوبدی ثی ٍ هذیش ضخصیت دس ضکستي ػبهلی کِ ّیچ  گفت تَاى هی جشأت

ٍ  ًفطبق  اػتوطبدی   ثطی  ثطزس  کٌذ  ًوی ٍفب خَیص ّبی ٍػذُ ثِ کِ هذیشی. ّب ًیستپیوبى صیش پبگزاضتي ٍػذُ ّب ٍ

 .سبصد هتضلض  هی ًیض سا ّبی سبصهبىپبیِ خَد  اػتجبس ٍ حیثیت ثش ػالٍ ٍ پشاکٌذ هی کبس هحی، دس سا دسٍغگَیی

 :حافظ قول ته

 دسٍ ٍلت خَد حبصل اص کطذ سٍیی صسد                                      ًکشد سجض ٍفب تخن   د  هضسع دس کِ سھ

 :اص ػجبستٌذ ضَد هی ًبضی کبس هحی، دس ضکٌی پیوبى اصّب ٍ صیبى ّبیی کِ خسبست اص ثشخی

 اطویٌبى ٍ اػتوبد سفتي ثیي اص 

 ِافشاد ثیي صویویت ٍ صفب ثِ صدى لطو 

 ضَد هی حبصل کشداس ٍ گفتبس ثیي تضبد اص کِ دٍسٍیی ٍ ًفبق سٍحیِ پشٍسش 

 سبصهبى هؼٌَی ٍ هبدی ایھ سشهبیِ ًبثَدی ٍ افشاد ٍلت ٍ ػوش اتالف 

 سبصهبى هجوَػِ ثجبتی ثی ٍ تطکیالت کل ثش اضطشاة ٍ تضلض  حبکویت 
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