
 

 

 

 

 1پیوست 

 دستورالعمل گام به گام جهت رویارویی با شرایطی که نیازمند تصمیم گیری اخالقی است.

 

همه ما در طول دوران فعالیت حرفه ای و زندگی شخصی خود با شرایط و مسائلی روبرو می شویم که دچار دوگانگی یا 

تضاد اخالقی می شویم و در این حالت ها تشخیص راه درست و اخالقی بسیار سخت و دشوار می باشد. در اینجا 

ی را طی نموده گونه موارد به صورت سیستماتیک گام هایدستورالعملی ارائه گردیده است تا به شما کمک نماید در این 

و بر اساس جمع بندی خودتان از بررسی این گام ها بتوانید تصمیم گیری اخالقی و درست را انجام دهید. از آنجایی که 

ست در تصمیمابی به برای دست ی قطعیحوزه اخالق بسیار پیچیده و متنوع می باشد این دستورالعمل یک راه مشخص و 

 .خواهد کردی اخالقی کمک شایانو نیست ولی تکرار و تمرین این دستورالعمل به شما در تصمیم گیری درست 

 )کارگروه پایش اخالق حرفه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی(

 

 آنها را مستند کنید. در صورت امکان –همه واقعیت ها و حقایق را چک کنید  -1گام 

 همه حقایق مرتبط را مشخص کنید -1-1

 به گفته ها یا فرضیات اتکا نکنید. آیا این واقعا یک مشکل است؟ -1-2

 آیا کس دیگری می تواند به شما کمک کند؟ -1-3

 

 آیا شما مسائل اخالقی مرتبط را در نظر گرفته اید؟ -آیا این اخالقی است؟ -2گام 

 آیا احساس درستی ایجاد می کند؟ -2-1

 چه احساسی می داشتید اگر آن را در یک روزنامه می دیدید؟ -2-2

 بدانند؟ تصمیم شماچه حسی خواهید داشت اگر همکارانتان، دوستانتان یا خانواده تان در مورد  -2-3



 مراجعه کرده اید؟ منشور اخالقی سازمان تانآیا شما به  -2-4

 تان مراجعه کرده اید؟سازمان ی داخلی ست هااآیا شما به کدهای اخالقی داخلی و یا دیگر سی -2-5

 

 قانونی است؟ این موضوعآیا  -3گام 

 است؟ )قوانین ملی و بین المللی( دارای چهارچوب قانونیآیا مساله مورد پرسش  -3-1

های وضع شده توسط قانون گذاران با قوانین، سیاست ها، استانداردها و قرارداد در ارتباط مساله وضعیت این -3-2

 است؟ چگونهکارفرمای شما یا 

 

 از تصمیم شما تاثیر خواهند پذیرفت مشخص نمایید که چه اصول مبنایی -4گام 

 امانت و درستی -4-1

 واقعیت -4-2

 شایستگی حرفه ای -4-3

 رازداری -4-4

 رفتار حرفه ای -4-5

 

 مجموعه های تحت تاثیر را مشخص کنید. -5گام 

 چه اشخاص، سازمان ها یا ذینفعان کلیدی تحت تاثیر قرار می گیرند؟ -5-1

 به چه ترتیبی تحت تاثیر قرار می گیرند؟ -5-2

 آیا تعارضی بین ذینفعان مختلف وجود دارد؟ -5-3

 تعیین کنید به سازمان، خودتان و به جامعه –)منظور عدم انجام این موضوع می باشد(را  اثرات عدم فعالیت -5-4

  

 توصیه های قانونی و حرفه ای را جستجو کنید. -6گام 

 با مشاوران داخلی صحبت کنید -6-1

 با مشاوران حقوقی صحبت کنید. -6-2

 



 کنید و خارج شوید. دوریاز باقی ماندن در حالت تضاد  -7گام 

 ، خودتان را از موضوع دور کنید.امکان پذیر نیستاگر شفافیت موضوع  -7-1

 توصیه های قانونیبه هرشکلی درگیر این موضوع هستید از اگر این موضوع روی شغل شما تاثیر می گذارد یا  -7-2

 مرتبط بهره ببرید.

 


