
 

 

 

 

 بنام خدا

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی در نظر دارد به مناسبت افتتاح ساختمان جدید خود مسابقه ای تحت عنوان 

برگزار نماید و از کلیه مهندسین عضو سازمان دعوت به عمل می آید تا با  "مدیریت چالش های اخالقی در حرفه مهندسی"

، ضمن شرکت در فرآیند آموزشی غلبه بر چالش های تصمیم گیری اخالقی در دستورالعمل مسابقهارائه پاسخ های خود مطابق 

 بهره مند گردند. اهدا خواهد شدنفر برتر  01به  کهحرفه مهندسی، از جوایز نفیس این مسابقه 

ب در قالای مساله حرفه ست، در واقع تشریح یکاین مسابقه که به همت کارگروه پایش اخالق حرفه ای سازمان طرح گردیده ا

به عبارتی همه مهندسین در طول دوران حرفه  یک دستورالعمل تهیه شده برای رویارویی با تصمیم گیری های اخالقی است.

ای خود با مسائل و چالش هایی مواجه می شوند که در خصوص تصمیم گیری مربوطه دچار تضاد و تعارض اخالقی می گردند. 

 تعارض اخالقی را انتخاب دارایرد که مهندسین در رشته های مختلف یکی از این موارد تصمیم گیری های این مسابقه در نظر دا

، آن مساله را پیاده (0)پیوست  سازمانو به استناد دستورالعمل گام به گام تهیه شده توسط کارگروه پایش اخالق حرفه ای 

برای اینکه این مسابقه و فرآیند آن شفاف تر گردد در ادامه در قالب یک مثال  سازی،  تشریح و در نهایت تصمیم گیری نمایند.

 این روال تشریح می گردد:

 

 چالش :مساله صورت 

در رشته نقشه برداری مهندسین بایستی بر اساس پایانکار صادره و برداشت وضع موجود ملک طبق قوانین ثبتی، نقشه های 

ی از مسائلی که مهندسین نقشه بردار در این کار با آن مواجه هستند بدین ترتیب است که تفکیک آپارتمان را تهیه نمایند. یک

ی مترمربع می باشد و وقتی مهندس نقشه بردار سازمان برا 011بطور مثال مساحت اعالم شده در پایانکار برای یک طبقه 

نین ثبتی مهندس نقشه بردار موظف به تهیه مترمربع می باشد. طبق قوا 89وضع موجود  تفکیک آپارتمان برداشت می نماید

مترمربع می باشد ولی از طرفی عمدتا مالکین/سازندگان تقاضا دارند با توجه به پرداخت هزینه های شهرداری  89نقشه بر مبنای 

برای میم گیری اخالقی مترمربع باشد. این یک چالش تص 011 سند مترمربع نقشه به نحوی تهیه گردد تا مساحت 011مطابق 

مترمربع هزینه  011د؟ از یک طرف مالک/سازنده مدعی است مطابق که باید به چه ترتیبی اقدام نماینقشه بردار است  مهندس

تفکیکی دارد بعالوه اینکه بیان می شود درصورت ها و جرایم احتمالی شهرداری را پرداخت نموده و انتظار این متراژ در سندهای 

بهره برداران بعدی هم به تناسب همین متراژ در معامالت استفاده می کنند. در نقطه مقابل  ،ناداضافه شدن این مساحت به اس

 تراژماوال به لحاظ قانونی مهندس نقشه بردار موظف به تهیه نقشه مطابق وضع موجود است و ثانیا درصورت تهیه نقشه مطابق 

 مترمربع در اسناد قید می گردد ولی در واقع قابل بهره برداری نیست. 2در این مثال مساحتی معادل  ،پایانکار



مهندس نقشه بردار از یک طرف تحت فشار و دغدغه اخالقی از سمت مالک/سازنده می باشد و از سوی دیگر ئل در اینگونه مسا

د که تصمیم گیری درست را برای مهندس نقشه بردار سخت می تحت فشار قانونی و دغدغه اخالقی از سمت بهره بردار می باش

 نماید. 

 

 

 راهکار:

اگر مهندس نقشه بردار در این مساله بخواهد تصمیم گیری درستی انجام بدهد کارگروه پایش اخالق حرفه ای سازمان پیشنهاد 

پیاده سازی و در نهایت بر اساس جمع  0می نماید که این مساله را در قالب دستورالعمل گام به گام آماده شده مطابق پیوست 

 .اذ نمایداتختصمیم درست را  شدهبندی انجام 

 

 روال کار: 

تشریح مساله را به شکل زیر انجام داده و در نهایت پاسخ  0مهندس نقشه بردار باید مطابق دستورالعمل گام به گام پیوست 

هایی که برای هر گام پیدا می کند او را در جمع بندی نهایی یاری خواهد کرد. الزم به ذکر است که در اینجا صرفا به منظور 

روال کار به صورت مختصر مساله پیاده سازی می گردد ولی انتظار می رود مهندسین با جزئیات بیشتر و تکمیل کلیه  آشنایی با

 ها مساله مورد نظر خود را تشریح و پیاده سازی نمایند.بخش

 

 گام اول:  

را چک و درصورت امکان در این بخش باید مهندس مطابق گام اول دستورالعمل همه واقعیت ها و حقایق مرتبط با مساله 

مستندسازی کند. در این مثال پایانکار، هزینه های پرداختی مالک/سازنده/بهره بردار، وضع موجود، دستورالعمل تفکیک آپارتمان 

 و ... جزو حقایق و واقعیت هاست که باید مدنظر قرار گیرد.

 

 گام دوم: 

ه بپردازد. در این مثال، بایستی بررسی کند که اگر هر یک از دو س نقشه بردار بایستی به جنبه اخالقی مسالدر گام دوم مهند

 حالت ممکن را انجام دهد چه حسی به او دست خواهد داد، بقیه راجع به او چه فکری خواهند کرد و ....

 

 گام سوم: 

هرداری مورد ی و قوانین شوم بایستی جنبه های قانونی مساله مورد بررسی قرار بگیرد. در این مثال، بایستی قوانین ثبتسدر گام 

 بررسی قرار بگیرد.

 



 

 

 

 گام چهارم: 

در هر یک از دو حالت چه اصول مبنایی را تحت تاثیر قرار می دهد. در این گام مهندس باید مشخص نماید تصمیمش در این 

درستی، واقعیت، مثال اینکه مهندس نقشه بردار به هریک از این دو حالت تصمیم گیری کند کدام یک از اصول امانت و 

 ی حرفه ای و ... تاثیر می پذیرند؟شایستگ

 

 گام پنجم:  

در مثال مورد اشاره، مهندس نقشه بردار باید در این  این گام به بررسی مجموعه های تحت تاثیر این تصمیم گیری می پردازد.

بردار، سازمان نظام سازنده، بهره)مالک/ گام مشخص نماید هر کدام از حالت های انتخابی می تواند روی چه مجموعه هایی

 منفی بگذارد. یاتاثیر مثبت  مهندسی، شهرداری، اداره ثبت اسناد و امالک(

 

 گام ششم: 

در این گام بایستی توصیه های قانونی و حقوقی مرتبط با موضوع را جستجو و بررسی نمود. در این مثال، مهندس باید با مشاوران 

 ل یا خارج از سازمان صحبت نماید و تبعات هر یک از تصمیم گیری ها را مشخص کند.حقوقی و آشنا به قوانین در داخ

 

 گام هفتم: 

این آخرین گام دستورالعمل است و اشاره به این موضوع دارد که مهندس باید هرچه سریعتر تصمیم گیری نموده و تکلیف خود 

 ید.ااساس نتایج گام های قبلی هرچه زودتر تصمیم گیری نمرا مشخص کند. در مثال مورد اشاره، مهندس نقشه بردار باید بر 

شرایط تعارض  از یا تصمیم درست را اتخاذ کند یا اگر امکان تشخیص درست را ندارد مساله را واگذار نموده ودر این حالت 

   دوری کند )مثال از پذیرش کار خودداری کند(. 

 


