
  به نام خدا
  

  "نظامنامه رفتار حرفه اي اخالقی در مهندسی ساختمان"

  

 1موضـوع مـاده    ،مکرر آئین نامه اجرائـی قـانون نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان       2در اجراي ماده 
نظامنامـه رفتـار   "درخصـوص تـدوین و ابـالغ      ران ــــ أت وزیـــهی2/12/1394ورخ ــــمنامه  تصویب

 یاصـول اخالقـ   منطبـق بـر  مصـادیق رفتـار حرفـه اي      و ذکر "مهندسی ساختمانحرفه اي اخالقی در 
  :زیر  پنجگانه

رجحان منافع عمومی ، حفظ محیط زیسـت ، میـراث فرهنگـی و رعایـت قـانون بـر منـافع         - 1
 .شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع

از اقـدامی کـه بـا     انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه اي و همراه با مراقبت و خـودداري  - 2
 .حقوق جمع ، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد

رفتار شرافتمندانه ، مسؤالنه، توأم با امانتداري، رازداري، انصاف و حسن نیت و منطبـق بـر    - 3
دانش حرفه اي در عرضـه خـدمات مهندسـی در برابـر صـاحبان کـار و خـودداري از هـر         

 .ن کار مغایرت داشته باشداقدامی که با منافع قانونی صاحبا

احتراز از رفتاري که موجب لطمه به همکاران ، سلب اعتبـار اجتمـاعی یـا وهـن صـاحبان       - 4
 .حرفه مهندسی باشد 

اجتناب از تکفل همزمان اموري که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منـافع متعـارض را    - 5
 .فراهم آورد
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رشـته   7حرفـه هـاي مهندسـی     اشـتغال بـه  در  تـا   بدینوسیله مصادیق مذکور بشرح بند هاي آتی ابالغ
مـورد رعایـت قـرار    قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و رشته هـاي مـرتبط بـا آن     6موضوع ماده 

  :گیرد

  .پرهیز از انجام هرگونه رفتاري که در عرف اخالقی جامعه نکوهیده محسوب شود - 1

با حسن نیت و برابر با  استخدام کننده خودصاحبکار یا تعهدات خود در قبال  وظایف و انجام دادن -2
  .عرف پذیرفته شده مهندسی و استانداردها ،آیین نامه ها 

،مدیریتی یا  فنی، قانونی علمی، حرفه اي، تعهد انجام کاري که صالحیتخود داري از پذیرفتن یا  -3
   .روانی یا امکانات الزم براي انجام آن را نداردتوانائی جسمی،

 یا مـواردي  خودیا استخدام کننده  صاحبکاروجود مواردي که بالقوه معارض با منافع  ن اطالع داد -4
  . به آنان قبل از شروع کار، بعداً با منافع آنان معارض خواهد شدمی داند که  را

در بـه کارفرمـا یـا اسـتخدام کننـده خـود         حد الزمو در حین همکاري در پیشاپیش  آگاهی دادن -5
اثـر بگـذارد یـا از کیفیـت      ويمهندسـی    تواند بر قضـاوت  در آن می او قرار گرفتنکه  شرایطی مورد

  . مهندسی وي بکاهد  خدمات

و عـدم  کنـد   ي کارشناسی اعالم میها  گزارش شهادت ها یا که طی فنی در اظهارات نصادق بود -6
یـا اسـتخدام کننـده خـود مگـر در       صـاحبکار حفـظ اسـرار    ،در عـین مرتبط با آن هاي واقعیت کتمان

  . مواردي که قانونگذار آن را الزام کرده است

زمانی که در زمینه موضوع اظهار نظر، دانش و اطـالع کـافی    درنظر تخصصی اعالم  از خودداري -7
  . نداردداشته و ارزیابی دقیقی ن

  .بدون قرارداد و اظهار نظر کارشناسی از انجام خدمت حرفه اي خودداري-8
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در جهـت رفـع مـوارد     اقـدام  و صـاحبکار بـه  هاي مهندسی   ناقض مقررات و مسئولیت موارداعالم -9
  .بر ادامه کار صاحبکاردر صورت اصرار  کار ادامه از و کناره گیريناقض مقررات 

بـدون   ،اطالعاتی که در جریان ارائه خدمات مهندسی خود بـه دسـت آورده  و افشاي عدم انتشار -10
مگـر در مـواقعی کـه قـانون وي را ملـزم بـه افشـاي آن         ،کارفرما یا استخدام کننده خود قبلی موافقت

  . نماید

 دادن اجازه سوء استفاده از نام یا نشان و یا اعتبار خـود یـا شـخص حقـوقی وابسـته بـه خـود بـه        ن -11
   .ورزد مبادرت میبر خالف درستکاري صادي یا مهندسی فریبکارانه یا شخصی که به فعالیت اقت

که انفراداً  توصیه ها  و دستورات فنی مسؤلیت حرفه اي امضاي نقشه ها و مدارك فنی و پذیرش -12
  .، ولو آن که در قبال آن حق الزحمه دریافت نکند ارائه می کند بصورت گروهی به منظور اجرایا 

عدم درخواست،دریافت و یا قبول هرگونه وجه یا امتیاز بـه صـورت مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم  از        -13
خارج از ضـوابط  یا نمایندگان یا جانشینان آن ها،طرف هاي قرارداد صاحبکار یا استخدام کننده خود 

  .مذکور صاحبکار یا استخدام کننده با خود مندرج در قرارداد

بـه   در مـواردي کـه  کننـده خـود    مشتري یا استخدام ، صاحبکاردر قبال تعهد  خود داري از انجام -14
  . لطمه وارد آید و محیط زیست منافع عمومی

  .خود همکار ان یا اشخاص حقوقیبا مهندس غیر شرافتمندانه عدم رقابت -15

از  پرهیز خود و شخص حقیقی یا حقوقی حقوق مالکیت معنوي همکاران مهندس مراعات کامل -16
  . لطمه زند آن هر اقدامی که به

 از خـدمات حرفـه منـد    موهـوم و مغرضـانه  انتقاد ارزیابی نادرست و غیر منصفانه یا خود داري از  -17
لطمـه   موجب که ،مستقیم یا غیر مستقیم، به راست یا به دروغ  به شکلانجام هر اقدام یا بیانی  یا دیگر

   .وي شودنده شغلی یا وضعیت استخدامی اي، آی به آبروي حرفه
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پرهیز از دادن وعده هاي خالف واقع  و مغایر با اصـول و اسـتاندارد هـاي خـدمات حرفـه اي بـه        -18
  . کاردادن منظور ترغیب اقتصادي کارفرما به 

خالف واقع، مبالغه آمیز یا گمـراه کننـده در مـورد میـزان دانـش مهندسـی یـا         اتاظهار پرهیز از -19
یـا تشـکل    کند که در آن کار می اي یا مجموعه مؤسسه اي خود یا شرکاء یا کارکنان صالحیت حرفه

در  انتشار آگهی تبلیغی مبالغه آمیز و گمراه کننده و یا هاي حرفه اي و صنفی که در آن عضویت دارد
  .هااین زمینه 

پیچیـدگی   و یا مشـاغل قبلـی   طرح هامیزان مسئولیت خود در  خودداري از اغراق گوئی در مورد-20
درمورد استخدام کنندگان یـا مسـتخدمین، همکـاران،    و اظهار مطالب نادرست  آن ها فنی و تخصصی

  . درخواست استخدام خود در اش  شرکاء و یا کارهاي قبلی

براي یا دادن وعده  تعهدپذیرفتن  ، یا پرداخت وجه د و کارفرما و بین خو  واسطهعدم بکارگیري  -21
  .بازاریابی و وکالت مانند قانونی جز از طریق ،آوردن کار مهندسی  بدست

  صـاحبکار به عوامـل   حزبی یا سیاسی کردن کمک ،دادن وعده ، هرگونه وجه پرهیز از پرداخت -22
و یا دادن وعده حرفه اي براي بدست آوردن  کار حفظاي بدست آوردن کار یا براي برو حرفه مندان 

   .موقعیت ها، مناصب و مشاغل سیاسی و اجتماعی

   .مهندسی خودکارشناسی و در اظهارنظرهاي ، ذینفعانتحت تأثیر القائات یا تطمیع  نگرفتنقرار   -23 

کـه داوري   يمواردوابستگی به یکی از طرفین یا دارا بودن جهات رد در  کردن آشکارو اعالم   -24
به طرفیت اعالم این که   و از پذیرفتن آن قبل ،هاي اختالف به طرفبه وي ارجاع شده،  یا کارشناسی

  .چه منافعی در موضوع دارد گوید و کدامیک سخن می

اعالم کامل سوابق محکومیت هاي مـدنی ،جزائـی و انتظـامی مـرتبط بـا فعالیـت هـاي حرفـه اي          -25
  .و یا استخدام کننده اي که قرار است با وي همکاري نماید گذشته خود به کارفرما

pc
Typewriter
www.package118.ir                      اشکان تهویه



اعالم نحوه انجام تکالیف اخالقی فوق براي درج در سوابق و مرجع صدور پروانـه اشـتغال بکـار     -26
 .مهندسی
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