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توسعه و کارآمدی نظام آموزش عالی کشور رب پادنبیی هب اصول و مسئولیت اهی اخالقی 
حرهف ای  نظام اهی  و  فرآینداه  آموزشی،  خدمات  و  مدرییت   ، ری اه ستگذا سیا و  سیاست اه  رد 
استوار است. مسئولیت پذریی دااگشنه اه رد قبال جامعه، دانشجویان گرانقدر، اعضای خانواده 
ضامن  اخالقی  عهدانهم اهی  هب  دانشجویان  و  کاران  هم پادنبیی  و  عالی  آموزش  فرهیخته  و  زبرگ 

است.  جامعه  اخالقی  ارتقای  زمینه ساز  و  عالی  آموزش  نظام  رد  اخالقی  رشد 
معاونت  هب سفارش  آموزش  رد  اخالقی  اصول  رعایت  همسان سازی  هب منظور 
کاری انجمن علمی اخالق کارربدی اریان و مشارکت بسیاری  آموزشی وزارت عتف و با هم
اخالق  نظامناهم  عنوان  تحت  حاضر  سند  دانشجویان  و  کارشناسان  علمی،  هیأت  اعضای  از 
وزارت  رد  آموزشی  فعالیت اهی  یتگر  هدا اخالقی  سند  این  است.  شده  تدوین  آموزش 
، دااگشنه اه و مؤسسه اهی آموزش عالی کشور می باشد. ما دااگشنهیان  علوم، تحقیقات و فناوری
و دانشجویان سوگند وافداری یاد می کنیم هک وافدار و متعهد هب نظامناهم اخالق آموزش باشیم و 

می طلبیم. یاری  آن  هب  عمل  ربای  مهربان  وند  خدا از 

دیباهچ

منصور غالمی
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مسئولیت پذریی اخالقی رد حوزه آموزش حاصل هس مؤلفه است: حساسیت نسبت 
حقوق.  هب  نظام مند  پادنبیی  و  آانن  حقوق  تفصیلی  شناخت  حق،  صاحبان  همه  حقوق  هب 
گسترده  فعالیت اهی  و  مدرییت   ، ری سیاستگذا رد  حق  صاحبان  و  ذی نفعان  حقوق  شناخت 
وحیانی،  منابع  رد  ژپوهش  است:  وجهی  چند  مطالعات  نیازمند  عالی  آموزش  رد  آموزشی 
گستره  رهآورداهی  گوانگون،  فرهنگ اهی  رد  جهان  دااگشنه اهی  تجارب  ااقتندی  شناخت 
و  عالی  آموزش  زبرگ  خانواده  اعضای  دیدگاه اهی  شناخت  و  حرهف ای  اخالق  معرفتی 

آموزش.  حوزه  ذی نفعان 
حاصل مطالعه چند وجهی، با مشارکت ره هچ رتشیب صاحبان حق، هب میظنت سند نظامناهم 
آموزشی- کارگاه اهی  رد  عمومی  مشارکت  سند،  این  تدوین  منظور  هب  انجامید.  حاضر  اخالقی 

اخالق  علمی  انجمن  کاری  هم با  مختلف  دااگشنه اهی  رد  گوانگون  کارگروه اهی  و  مشاوره ای 
گرفت. صورت  اریان  کارربدی 

فرآینداه  و  فردی  گروهی،  سازمانی،  سطوح  رد  اخالقی  تعهداهی  و  مسئولیت اه  سند،  این  رد   
اخالق  نظامناهم  است.  شده  بیان  دوازده گاهن  اخالقی  اصول  پاهی  رب  حرهف ای  نظام اهی  و 

می کند.  طرح  مّلی   سطح  رد  را  آنها  با  مرتبط  خط مشی اهی  و  اخالقی  اصول  آموزش، 
عتف  وزارت  مأموریت اهی  همه  ربای  فراگیر  و  یکپارهچ  اخالقی  جامع  سند  امیدواریم 

معرفی کواته نظامناهم اخالق آموزش
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اجرایی  شیوه انهم  می توانند  الگو  این  پاهی  رب  عالی  آموزش  مؤسسه اهی  و  دااگشنه اه  گردد.   تدوین 
کنند1. تدوین  آموزش  اخالق  نظامناهم  ربای  را  خود 

1. تعریف مفاهیم این سند رد ویپست آمده است.
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 الگوی نظامناهم اخالق آموزش 
وزارت عتف

12. اخالق آموزش الکترونیکی
13. اخالق ارزشیابی تحصیلی

یت پایان انهم اه و رساهل اه 14. اخالق رد هدا

7. عهدانهم اخالقی دانشجویان
8. عهدانهم اخالقی اعضای هیأت علمی

9. عهدانهم اخالقی مدریان و کارشناسان آموزشی
10. عهدانهم اخالقی گروه اهی آموزشی

11. عهدانهم اخالقی اعضای کانون اهی صنفی  و سمن اه 

ری آموزش 1. مسئولیت اهی اخالقی رد سیاستگذا
2. مسئولیت اهی اخالقی معاونت آموزشی وزارت عتف رد قبال مؤسسات آموزش عالی

3. مسئولیت اهی اخالقی رد قبال جامعه، سپهر عمومی و رساهن   
4. مسئولیت اهی اخالقی دااگشنه رد قبال دانشجویان

5. مسئولیت اهی اخالقی دااگشنه رد قبال اعضای هیأت علمی، مدریان و کارشناسان آموزشی
6. مسئولیت اهی اخالقی دااگشنه رد قبال گروه اهی آموزشی 

اصول اخالقی آموزش
مسئولیت اهی اخالقی سازمانی

عهدانهم اهی اخالقی

فراینداه و نظام اهی حرهف ای
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مبانی  چهارچوب  رد  او  از  خواهی  یاری  و  خدا  هب  ایمان  با  آموزشی  فعالیت اهی  همه  رد 
هستیم: پادنبی  زری  گاهن   12 اخالقی  اصول  رب  کشور  فناوری  و  علم  آموزشی  نظام  ارزشی 

انسجام و یکپارچگی  .1
نقدپذریی و پاسخگویی  .2

مشارکت طلبی  .3
ر همراه با صمیمیت اقتدا  .4

شفافیت   .5
لت انصاف و عدا  .6

وافداری هب حقیقت  .7
احترام هب استقالل  .8

احترام هب کرامت ذاتی انسان اه  .9
10.  رازداری و حفظ حریم خصوصی

قدردانی  .11
ری کیفیت و پایدا  .12

اصول اخالقی آموزش
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 مسئولیت اهی اخالقی سازمانی
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رد  راهبردی  تأثیر  عالی  آموزش  سرنوشت ساز  ارکان  از  یکی  مثاهب  هب  ری  سیاستگذا
جهت گیری اخالقی نظام آموزش عالی کشور دارد. رهبران نظام آموزش عالی با وقوف 
ری نظام آموزش رب مسئولیت اهی خود هب شرح زری تأکید  رب نقش خطیر اخالقی خود رد سیاستگذا

دارند:
ایپمداهی  نیشیپ  ارزیابی  و  آموزشی  ری  سیاستگذا رد  نظام مند  اخالقی  مالحظات   .1

روز. شرایط  هب  توهج  با  سیاست اه  اجتماعی  و  فرهنگی  اخالقی، 
2. حمایت از حقوق همه ذی نفعان و صاحبان حق رد فعالیت اهی آموزشی.

فعالیت اهی  و  سیاست اه  رد  آسیب پذری  گروه اهی  نیازاهی  و  حقوق  از  حمایت   .3
. شی ز مو آ

سرماهی اهی  و  کاانت  ام منابع،  فرصت اه،  مّلی  توزعی  رد  اجتماعی  لت  عدا هب  پادنبیی   .4
آموزشی.

5. مواجهه عادالهن و منصفاهن رد روهی اه و سبک اهی ارتباطی با ذی نفعان رد آموزش.
6.  ارتقای شفافیت و شیپ ىنیب پذریی اخالقی رد نظام آموزش.

7. استقرار نظام پاسخگویی کارآمد و تقویت روحیه نقدپذریی رد آموزش.
8. احترام هب فرهنگ اهی قومی، زبانی و مذهبی و حمایت از حقوق جنسیتی رد سیاست اه 

و فعالیت اهی آموزشی.

ری آموزش 1. مسئولیت اهی اخالقی رد سیاستگذا
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9. وافداری هب حقیقت و توهج نقاداهن هب نیازاهی علمی کشور رد گسترش نظام آموزش.
10. صیانت از منافع مّلی از طریق ارتقای کیفیت آموزش، تعامل جهانی و دستیابی هب 

گاه ربرت جهانی کشور رد آموزش. جای
و فردی  و قدردانی از عملکرد اخالقی رد سطوح سازمانی، گروهی  11. استقرار نظام تشویق 

رب پاهی ارزیابی عینی و علمی.
12. اهتمام هب ارتقای فرهنگ سازمانی شایسته محور و استوار رب کرامت ذاتی انسان اه.

13. حمایت از بی طرفی و استقالل علمی رد فعالیت اهی آموزشی.
 ، 14. احترام هب خرد جمعی و استفاده از دیدگاه اهی خانواده آموزش عالی رد تصمیم سازی

اجرا و نظارت.
. ری 15. صیانت از حریم خصوصی و محرمانگی اطالعات رد سیاست اه و سیاستگذا

و  دااگشنه اه  اخالقی  رشد  ربانهم اهی  رب  نظارت  و  حمایت  یت،  هدا  ، ری سیاستگذا  .16
عالی. آموزش  مؤسسه اهی 
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آموزش  گاه راهبردی رد موفقیت مؤسسات  جای وزارت عتف  آموزشی  معاونت 
تحقق  آموزشی،  معاونت  حوزه  کارکنان  و  مدریان  رهبران،  دارد.  فشان  اهدا هب  نیل  رد  عالی 

مسئولیت اهی اخالقی هب شرح زری را وظیفه خود می دانند: 
1. توهج هب رسالت راهبری معاونت آموزش و حمایت از استقالل دااگشنه اه و مشارکت 

فعال رد بهبود قوانین رد حمایت از استقالل دااگشنه اه.
آموزش  مؤسسه اهی  و  دااگشنه اه  اخالقی  رشد  ربانهم  رب  نظارت  و  حمایت  یت،  هدا   .2

. قی خال ا
3. احترام هب خوش انمی و ربند دااگشنه اه.

4 . ارتقای فرصت راقبت اخالقی رد فعالیت اهی آموزشی. 
لت روهی ای رد مواجهه  5.  توزعی عادالهن فرصت اه، مسئولیت اه و منابع و پادنبیی هب عدا

با دااگشنه اه.
6.  حمایت از جهت گیری اخالقی فرآینداه و نظام اهی حرهف ای دااگشنه اه رب پاهی اصول 

آموزش.  اخالق 
7. احترام هب حق دااگشنهیان رد ربخورداری از مدریان الیق و منصف.

8. ارتقای فرهنگ پاسخگویی متقابل معاونت آموزشی و دااگشنه اه.

2. مسئولیت اهی اخالقی معاونت آموزشی 
وزارت عتف رد قبال مؤسسات آموزش عالی
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رهگوهن  از  دوری  و  مشارکت طلبی  دااگشنه اه،  رد  کاران  هم همه  هب  اصیل  احترام   .9
مذهبی. و  زبانی  قومی،  جنسیتی،  تبعیض 

، مالی و رفتاری دااگشنه اه. 10. حمایت از شفافیت سازمانی و سالمت اداری
کاانت با مسئولیت اه. 11. توهج هب تناسب اختیارات و ام

م اخالقی دااگشنه اه رد آموزش. 12. تقدری از سیاست اه و اقدا
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اجتماعی  و  مّلی  رسالت  از  آگاهی  با  کشور  عالی  آموزش  زبرگ  خانواده  اعضای 
زری  شرح  هب  رساهن  و  عمومی  سپهر  جامعه،  قبال  رد  خود  اخالقی  مسئولیت اهی  رب  دااگشنه اه 

می کنند: تأکید 
و  باالدستی  ساری اسناد  و  وزارت عتف  مأموریت آموزشی  پادنبیی هب  و  1. تعهد 

باالدستی. اسناد  اخالقی  بازنگری  رد  علمی  مشارکت  و  مّلی  منافع  اتمین  رد  سیاست اه 
بهره وری  ارتقای  رد  مشارکت  و  جامعه  نیاز  رفع  رد  کارربدی  رشته اهی  توسعه   .2

آموزش.  کیفیت  مستمر  افزایش  طریق  از  مّلی 
3. همسوسازی منافع شخصی، سازمانی و مّلی.

آزادی  فرهنگ  ارتقای  رد  مشارکت  و  اندیشی  آزاد  علمی  مبانی  رتویج   .4
اجتماعی.  ارثبخش  وگتفگی  و  سازنده  نقد  بیان، 

5. مشارکت فعال با نهاداهی فرهنگی رد رشد اخالقی- دینی جامعه.
از  رپهیز  و  صص  متخ و  خردورز  مسئولیت پذری،  ن  شهروندا رتبیت  هب  اهتمام   .6

مدرک گرایی. رتویج 
سواد  و  دااگشنهی  آموزش اهی  ارتقای  رد  رساهن  و  دااگشنه اه  تعامل  هب  اهتمام   .7

.)... و  اخالقی  سواد  حقوقی،  سواد  رساهن ای،  سواد  )مانند  ن  شهروندا عمومی 
و  صنعت اه  رد  کارربدی  اخالق  فناوری  و  دانش  گسترش  رد  مشارکت   .8

3. مسئولیت اهی اخالقی رد قبال جامعه، سپهر 
عمومی و رساهن
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سازمانی،  اخالق  کار،  و  کسب  اخالق  قضا،  اخالق  مهندسی،  اخالق  )مانند  حرهف اه 
)... و  عمومی  اخالق 

9. گسترش دانش و فناوری شناخت میراث اتریخی و فرهنگی و صیانت از 
آنها و مشارکت رد رتویج فرهنگ توهج هب سرماهی اهی فرهنگی و اجتماعی.

ن و گروه اهی  10. احترام هب حقوق شهروندی و مواجهه صاداقهن و عادالهن با شهروندا
اجتماعی.

حوزه اهی  با  عالی  آموزش  مؤسسه اهی  ارثبخش  و  اخالقی  تعامل  هب  اهتمام   .11
نیب المللی. و  مّلی  سازمان اهی  و  علمیه 

12. اهتمام هب توسعه دانش و فناوری اهی حفاظت و توسعه سازگار با محیط زیست 
ن. رداه و رتویج سواد، حساسیت و مشارکت محیط زیستی شهروندا جهت ارتقای استاندا
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ن  شهروندا رتبیت  دااگشنه  هدف  هستند.  دااگشنه   رد  الهی  امانت  و  مّلی  سرماهی  دانشجویان 
خردورز، دانشمند، کارآمد و متخلق رد گشودن معضالت اجتماعی و حرهف ای است. دااگشنه اه 
زری  شرح  هب  دانشجویان  حقوق  قبال  رد  خود  اخالقی  مسئولیت اهی  رب  آموزشی  فعالیت اهی  رد 

دارند:  اهتمام 
شت شخصیت آانن رد شئون مختلف  ر هب دانشجویان و گرامیدا 1. احترام اصیل و پایدا

آموزشی.
2. احترام هب حق دانشجویان رد بهره مندی از اعضای هیأت علمی دارای دانش هب  روز، 

ر، مسئولیت پذری و حرهف ای. اخالق مدا
3. حمایت معنوی و فکری از دانشجویان و اراهئ مشاوره سودمند.

4. صیانت از مالکیت فکری و معنوی ایده اه و نوآوری اهی دانشجویان.
5. حمایت از گفتمان آزاد اندیشی دانشجویان.

6.  ایجاد محیط شاد و سالم و اتمین فضا و چیدمان مناسب و هب روزرسانی منابع کتابخاهن ای 
آموزشی.  الزم  فناوری اهی  و 

سطح  یادگیری،  کیفیت  افزایش  جهت  رد  آموزشی  ربانهم اهی  مستمر  اصالح   .7
منظور  هب  جامعه  فردای  و  امروز  نیازاهی  هب  پاسخگویی  توان  افزایش  و  ورزی  مهارت  و  دانش 

کارآفرینی. و  اشتغال پذریی 

4. مسئولیت اهی اخالقی دااگشنه رد قبال 
دانشجویان
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. 8. ایجاد فرصت عادالهن راقبت علمی و حمایت از نخبه اه و رپهیز از نورچشمی رپوری
9. ارتقای شفافیت و نظم آموزشی و شیپ ىنیب پذریی رد فعالیت اهی آموزشی.

10. اهتمام هب رشد اخالقی و رتبیت جامع نگر دانشجویان.
یاددهنده و عاری از آسیب اهی  11. اسقرار نظام آزمون، ارزشیابی تحصیلی منصفاهن، 

اجتماعی. و  روانی 
12. مواجهه صاداقهن و صریح با دانشجویان.

لت رد همه شئون آموزشی و رپهیز از رهگوهن تبعیض قومی و جنسیتی. 13. پادنبیی هب عدا
، اجرا و نظارت. 14. اهتمام هب افزایش مشارکت ارثبخش دانشجویان رد تصمیم سازی

15. احترام هب حق انتخاب دانشجو.
16. رازداری و صیانت از حریم خصوصی دانشجویان.

17. اطالع رسانی شفاف، هب موقع و کامل امور آموزشی.
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اعضای محترم هیأت علمی، مدریان و کارشناسان آموزش هب مثاهب سرماهی گرانقدر دااگشنه 
رب  آموزشی  فعالیت  رد  دااگشنه اه  دارند.  رتبیتی  و  آموزشی  ف  اهدا هب  دستیابی  رد  اساسی  نقش 

مسئولیت اهی اخالقی خود رد قبال آانن هب شرح زری اهتمام دارند:
1. ارتقای حساسیت اهی اخالقی اعضای هیأت علمی و کارشناسان و حمایت و تقدری از 

مسئولیت پذریی و عملکرد اخالقی آانن. 
2. ایجاد بستر مناسب و فرصت عادالهن ربای نوآوری اه و خالقیت ، تقدری و صیانت از 

مالکیت فکری و معنوی آانن.
مشفقاهن  تعامل  و  کاری  نشاط  انسجام،  کارگروهی،  همدلی،  صمیمیت،  رتویج  هب  اهتمام   .3

جواانن. و  پیشکسواتن 
کاانت، مسئولیت اه و اختیارات و اهتمام هب توان افزایی حرهف ای.  4. توهج هب تناسب ام
5 حمایت معنوی و حقوقی از عملکرد اقنونی مدریان، کارشناسان و اعضای هیأت علمی.

فعالیت اهی  رد  اخالقی  زیست  مهارت اهی  و  ردونی  انگیزه اهی  تقویت    .6
. شی ز مو آ

اعضای  حرهف ای  فعالیت  رد  بی طرف  و  عادالهن  منصفاهن،  داوری  نهادینه سازی   .7
کارشناسان. و  علمی  هیأت 

8. صیانت از حریم خصوصی و محرمانگی اطالعات.

5. مسئولیت  اهی اخالقی دااگشنه رد قبال اعضای 
هیأت علمی، مدریان و کارشناسان آموزشی
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9. نهادینه سازی احترام و توهج هب کرامت افراد و استقالل فردی رد فرهنگ سازمانی.
10. اطالع رسانی شفاف، هب موقع و کامل امور حرهف ای و آموزشی.

11. حمایت از رافه و امنیت معیشتی.
گان و بهره مندی بهینه از تجارب حرهف ای  12.  استقرار نظام تکریم پیشکسواتن و بازنشست

آانن. 
کاران.  13. مدرییت دانش و تجارب حرهف ای هم

و  آموزشی  فعالیت اهی  ارثبخشی  و  کیفیت  ارتقای  جهت  عملکرد  اخالقی  ارزیابی   .14
کمیت گرایی. از  رپهیز 

کاران. 15. اهتمام هب مشارکت عمومی و مواجهه صاداقهن و صریح با هم
لت روهی ای  کاانت و پادنبیی هب عدا 16. توزعی عادالهن مسئولیت اهی شغلی، منابع و ام

کاران. رد مواجهه با هم
کاران. 17. نقدپذریی و پاسخگویی هب هم
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است.  دااگشنه  آموزشی  رسالت  ایفای  رد  واحد  عملیاتی  رتین  آموزشی  گروه اهی 
کاری و اخالق حرهف ای رد گروه اهی آموزشی تأثیر راهبردی رد رتبیت  نشاط علمی، حسن هم
رد  خود  اخالقی  مسئولیت اهی  رب  دااگشنه  آموزش  حوزه  دارد.  مسئول  و  صص  متخ ن  شهروندا

هستند: همیار  و  همدل  زری  شرح  هب  آموزشی  گروه اهی  قبال 
فعالیت اهی  بیرونی  و  ردونی  مستمر  ارزیابی  و  آموزشی  گروه اهی  استقالل  از  حمایت   .1

ارزیابی اه.  اساس  رب  کیفیت  بهبود  و  گروه  آموزشی 
. رکت اه مشا و  صت اه  فر  ، بع منا عی  ز تو رد  شی  ز مو آ ی  ه اه و گر با  هن  ال د عا جهه  موا   .2

3. رتویج فرهنگ وگتفگی ارثبخش و بهره مندی از خرد جمعی رد گروه اه.
کاری میان رشته ای و تعامل نیب گروهی. 4. رتویج زمینه اهی اخالقی هم

5. مشارکت رد رتویج فرهنگ صمیمیت، فروتنی علمی، داوری منصفاهن حرهف ای.
6. نهادینه کردن پادنبیی هب نظامناهم اخالق آموزش و حمایت از رشد اخالقی گروه اه.

 6. مسئولیت  اهی اخالقی دااگشنه 
رد قبال گروه اهی آموزشی
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عهدانهم اهی اخالقی
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ربای  الزم  توانمندی اهی  کسب  رد  گرانقدر  فرصت  را  دااگشنه  رد  تحصیل  دانشجویان،  ما 
ساختن آینده ردخشان کشور می دانیم و با آگاهی از رسالت خطیر خود رب مسئولیت اهی اخالقی 

هستیم: پادنبی  زری 
تعامل  فرآیند  رد  نقاداهن  مشارکت  افزایش  و  کوشیم  سخت  علمی  مستمر  رشد  جهت  رد   .1

می دانیم.  خود  علمی  رشد  ربای  راهی  را  یاددهی-یادگیری 
خود  اخالقی  مرام  را  تحصیلی  ارزشیابی  و  یادگیری  فعالیت اهی  همه  رد  کاری  ردست  .2

. نیم ا می د
ارتقای  رد  را  دااگشنه  آموزشی،  گروه  و  اساتید  آموزشی  عملکرد  منصفاهن  ارزیابی  با   .3

می کنیم. یاری  آموزشی  کیفیت 
منزلت  و  خودباوری  نفس،  زعت  هوشیاراهن  و  مهربانیم  خویش  با  شرایطی  ره  رد   .4

می نهیم.  ارج  را  دانشجویی 
موقعیت اهی  همه  رد  کارشناسان  و  اساتید  آموزشی،  گروه  با  نیز  و  همدیگر  با  ما  مناسبات   .5

است. استوار  قدردانی  و  کاری  هم مهربانی،  دوستی،  صمیمیت،  احترام،  رب  آموزشی 
6.  احترام هب هنجاراهی قومی، مذهبی، باوراه و دیدگاه اهی دیگران مرام ما است.

7. سبک پوشش و الگوی رفتاری ما ردون و بیرون از دااگشنه، نشانگر شأن دانشجویی و 
آرمان اخالقی و رتبیتی دااگشنه است.

7.عهدانهم اخالقی دانشجویان
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کاانت، وقت و فرصت اهی  8. خردمندی و فراست را رد استفاده بهینه از اساتید، ام
می دانیم. یادگیری  رد  سخت کوشی  و  دقیق  رزیی  ربانهم  و  آموزشی 

محیط  پاکیزگی  و  آراستگی  حفظ  رد  را  دااگشنه  است.  ما  اخالقی  وظیفه  دااگشنه  اموال  حفظ   .9
می دهیم. یاری 

از  دور  هب  و  اقنونی  حق،  هب  خواسته اهی  رب  دااگشنه  راهبردی  ارزش اهی  هب  احترام  با   .10
می کنیم.  تأکید  تبعیض 

11.  حفظ سالمت جسمی، روانی، اجتماعی، اخالقی و معنوی خود و ساری دانشجویان رد محیط 
کالسی و آموزشی وظیفه اخالقی ما است. 

12. داوری ردباره دیگران را رب آگاهی کافی، بی طرفی و انصاف استوار می کنیم.
13. رد جستجوی نقاداهن حقیقت، حفظ استقالل دانشجویی و افزایش خالقیت و  نوآوری 

خویش سخت کوش هستیم.
14. رب رازداری و  حفظ حریم خصوصی دیگران تأکید می کنیم. 
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ما اعضای هیأت علمی، منزلت حرهف ای خویش را فرصت خدمت خالصاهن می دانیم 
هب  آموزش  مقدس  حرهف  رد  اخالقی  مسئولیت اهی  رب  پادنبیی  هب  خود  الگویی  نقش  از  آگاهی  با  و 

شرح زری تأکید می کنیم:
1. دانشجویان امانت الهی زند ما هستند. ما با استفاده بهینه از زمان، ذهن و اعتماد دانشجویان 

رد رشد شناختی، مهارتی و منشی آانن تالش می کنیم.
توان  و  پذریی  جامعه   ، ری اخالق مدا  ، خردورزی علمی،  توان  ارتقای  ربای   .2

می کنیم. استفاده  روز  هب  مهارت اهی  و  فناوری  دانش،  از  دانشجویان  حرهف ای 
هب  را  ارزشمندی  احساس  ما  رفتار  است.  ما  مرام  افراد،  انسانی  کرامت  حفظ   .3

دارد.  ردپی  را  ایشان  منافع  رشد  و  می کند  لقتنم  کاران  هم و  دانشجویان 
حرهف ای  فضیلت  را  ضابطه مند  انعطاف  با  اقنون پذریی  و  صمیمیت  با  همراه  ر  اقتدا  .4

می دانیم.
5. با خیرخواهی، هب نحو شیپ ىنیب پذری و بدون منت رد دسترس دانشجویان هستیم. 

ب  چو ر چا رد  و  هن  ال مسئو ری  کا هم ه  اگشن ا د و  ه  دکشن ا د  ، شی ز مو آ ه  و گر با   .6
 . شت ا د هیم  خوا د  خو صص  تخ

7. هب مالک اهی سنجش پذری رد رهگوهن داوری علمی و حرهف ای پادنبی هستیم.
رب  یکدیگر  توانمندسازی  و  مشارکت   ، یاری هب  را  ما  حرهف ای،  تعهد  و  خیرخواهی   .8

8.عهدانهم اخالقی اعضای هیأت علمی
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 . ند ا نگیز می ا
9. فعالیت اهی اعضای هیأت علمی نموهن ای از کارگروهی استوار رب همدلی، صمیمیت و 

می باشد. نقدپذریی 
فرصت  دادن  یاددهی-یادگیری،  تعامل  رد  آموزش  رتشیب  رههچ  ارثبخشی  منظور  هب   .10

می دهیم. قرار  خود  فعالیت اهی  سرلوهح  را  صدر  سعه  و  صبوری  و  دانشجویان  هب  فعال  نقش 
را  دانشجویان  نفس  هب  اعتماد  مشفقاهن،  راهنمایی  و  دانشجو  خطای  شناختن  رسمیت  هب  با   .11

می دهیم. افزایش  را  تجارب  از  یادگیری  و  تقویت 
کاران و دااگشنه پادنبی هستیم.  12.  هب حق مالکیت فکری دانشجویان، هم

گاه اجتماعی اعضای هیأت  13. احترام هب کسوت دااگشنهی و تالش ربای اعتالی جای
علمی و اهتمام هب خوش انمی دااگشنه وظیفه اخالقی  ما است.

قت، صراحتِ همراه با احترام اصیل و توهج  کاران رب صدا 14. رد تعامل با دانشجویان و هم
هب استقالل فردی آانن پادنبی هستیم. 

و  کالس  مدرییت  رد  اخالقی  بایسته اهی  هب  توهج  دانشجویان،  سوال  با  اخالقی  مواجهه   .15
است. ما  اخالقی   وظیفه  تحصیلی  ارزشیابی  رد  انصاف 

16. هب جانشین رپوری اهتمام می ورزیم.
17. رد اراهئ تواانیی اه و تجارب حرهف ای، واقعگرا و صادق هستیم.
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18. هب حفظ حریم خصوصی و ارتقای امنیت جنسیتی و سالمت ذهنی و روانی دانشجویان 
کاران اهتمام می ورزیم. و هم
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دارند؛  دااگشنه  آموزشی  ف  اهدا رد  مؤرث  رسالت  آموزشی  کارشناسان  و  مدریان 
خود  مقدس  وظیفه  را  جامعه  معنوی  و  علمی  رشد  ربای  تالش  و  دانشجویان  هب  خالصاهن  خدمت 
قبال  رد  خویش  اخالقی  مسئولیت اهی  رب  و  بوده  مهربان  خود  با  حرهف ای  شئون  همه  رد  و  می دانیم 
آموزشی  و  علمی  گاه  جای تعالی  نیز  و  کاران  هم ساری  و  علمی  هیأت  اعضای  دانشجویان،  حقوق 

هستیم:  پادنبی  زری  شرح  هب  دااگشنه 
رد  خشنودی  با  و  می دانیم   خود  روی  هب  الهی  رحمت  رد  شدن  گشوده  را  افراد  مراجعات   .1
باطل  کاری  کم  و  آزار  منت،  وسیله  هب  را  خدمتمان  رهگز  و  می کنیم  تالش  آانن  نیازاهی  رفع 

. نمی کنیم
2. پاسخگویی و خدمت رسانی شفاف، هب موقع و مؤرث را وظیفه اخالقی خود می دانیم.

و  دانشجویان  جنسیتی  امنیت  و  روحی  جسمی،  سالمت  انسانی،  کرامت  حفظ  رب   .3
می  کنیم. تأکید  کاران  هم

مقررات،  با  کاران  هم و  دانشجویان  ساختن  آشنا  و  مشفقاهن  مشاوره  اراهئ  و  اطالع رسانی   .4
است. ما  اخالقی  و  حرهف ای  وظیفه  فرآینداه،  و  آنیی انهم اه 

حفظ  را  خویش  حرهف ای  منزلت  و  کرامت  بدانمی،  مواضع  از  هن  هوشمندا دوری  با   .5
. می کنیم

6. استفاده بهینه از زمان و منابع رد اختیار و توهج هب ارثبخشی فعالیت اه و خدمات آموزشی 

9.عهدانهم اخالقی مدریان و کارشناسان آموزشی
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ری رد حرهف می دانیم. را شرط امانتدا
دوری می کنیم و با سعه صدر و  کالت آموزشی از مقصریابی و فرافکنی  7.رد مواجهه با مش

می کنیم. تالش  مسأهل  ارثبخش  حل  و  تشخیص  جهت  رد  مسئوالهن 
افزایش  را  خود  حرهف ای  شایستگی اهی  پذری،  آموزش  روحیه  و  خودانگیختگی  اساس  رب   .8

. هیم می د
9. با خیرخواهی و حفظ حریم شخصی و شغلی هب یاری همدیگر می شتابیم.

را  آن  خوش انمی  ارتقای  ربای  تالش  و  دااگشنه  ف  اهدا و  مأموریت  هب  وافداری   .10
می دانیم. خود  اخالقی  وظیفه 

ما  اخالقی  وظیفه  اجرایی  و  علمی  کاران  هم و  دانشجویان  خصوصی  حریم  حفظ  و  رازداری   .11
. ست ا
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می شوند.  محسوب  دااگشنه  آموزشی  رسالت  ایفای  رد  عملیاتی  واحد  آموزشی  گروه اهی 
تأثیر  آموزشی،  گروه اهی  رد  اخالقی  مسئولیت اهی  هب  پادنبیی  و  کاری  هم حسن  علمی،  نشاط 
صص و مسئول دارد. اصول اخالقی هب شرح زری مورد توهج  ن متخ راهبردی رد رتبیت شهروندا

است: آموزشی  گروه اهی 
دااگشنه  کالن  مأموریت اهی  و  ف  اهدا راستای  رد  گروه  رسالت  بازنگری  و  تدوین   .1

می دهیم. قرار  آموزشی  گروه  کار  سرلوهح  را  راهبرداه  اخالقی  مالحظات  با  همراه 
و  فرآینداه  بهبود  و  ردونی  ارزیابی  طریق  از  آموزشی  کیفیت  مستمر  ارتقای  هب  نسبت   .2

داریم. اهتمام  روش اه 
و  آموزشی  مدریان  و  کارشناسان  گروه،  اعضای  هب  احترام  و  علمی  نشاط  صمیمیت،   .3

می دهیم. رتویج  را  دانشجویان 
اعضای  رهآورداهی  و  خالقیت   ، نوآوری حرهف ای،  تجارب  قدردان  را  گروه   .4

می دهیم. قرار  دانشجویان  و  گروه 
و  حرهف ای  مسائل  حل  و  تشخیص  جهت  رد  را  کارگروهی  و  وگتفگ  تعامل،  فرهنگ   .5

می نهیم.  ارج  آموزشی  گروه  فعالیت اهی  رد  تصمیم گیری اه 
6. هب نحو نظام مند هب مسئولیت اهی اخالقی دااگشنه پادنبی هستیم.

یت  هدا گروه  تعیین  ردس،  توزعی  علمی،  هیأت  جذب  گروه،  مدری  انتخاب   .7

10. عهدانهم اخالقی گروه اهی آموزشی
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رعایت   ، ساالری شایسته  اساس  رب  را  گروه  حرهف ای  فعالیت اهی  ساری  و  رساهل  و  پایان انهم 
می کنیم.  استوار  دانشجویان  حقوق  هب  توهج  و  انصاف  و  لت  عدا

8. اطالع رسانی هب  روز، راهنمایی و پاسخگویی کارآمد را ارج می نهیم.
ما  کاران مسئولیت اخالقی  و هم دانشجویان  گروه ربای  پذریی  شیپ ىنیب  و  نظم  9. افزایش 

است.
ارزشیابی  آموزش،  هب  مربوط  کالت  مش از  مؤرث  و  هب موقع  پیشگیری  و  شیپ ىنیب  رب   .10

می ورزیم. اهتمام  کالت  مش رفع  رد  همیاری  و  دانشجویان   تحصیلی  روند  تحصیلی، 
کاری نیب رشته ای و تعامل اخالقی نیب گروهی را ارج می نهیم. 11. هم

ر همراه با صمیمیت و هب دور از خوردأیی و نظارت بدون  12. اهتمام مدرییت گروه را رب اقتدا
کاران استوار می کنیم. ورود هب حریم شخصی و شغلی هم

صصی و حرهف ای گروه  شت و حمایت فعال از استقالل و مرجعیت علمی، تخ 13. پاسدا
آموزشی و اعضای گروه وظیفه اخالقی ما است.
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اعضای کانون اهی صنفی، انجمن اهی علمی و سازمان اهی مردم نهاد با آگاهی از نقش 
زری  شرح  هب  خود  اخالقی  مسئولیت اهی  رب  آموزشی  ف  اهدا هب  دااگشنه   دستیابی  رد  خود  ارزشمند 

دارند:  تأکید 
آموزشی،  کیفیت  افزایش  رد  و  می دانیم  مسئول  آموزش  مستمر  بهبود  رد  را  خود   .1

داریم. فعال  مشارکت  دانشجویان  رتبیتی  ربانهم اهی  و  اخالقی  ارتقای 
حفظ استقالل، بی طرفی و هویت مردم ساالراهن تشکیالت دانشجویان و دااگشنهیان   .2

است. ما  مرام 
هب نظامناهم اخالق آموزش پادنبی هستیم و رد رتویج آن مشارکت ارثبخش داریم.  .3

با دیگر کانون اهی صنفی، سمن اه و نهاداهی دااگشنه تعامل سازنده و اخالقی داریم.  .4
اساتید  و  آموزشی  گروه اهی  حرهف ای  و  صصی  تخ علمی،  مرجعیت  و  استقالل  از   .5

می کنیم. حمایت 
هب  ردونی  محیط  رد  انسانی  منابع  با  سمن اه  و  کانون اه  اعضای  اخالقی  و  سازنده  روابط   .6
مدریان  با  استاد  کارمند-  با  استاد  دانشجو-  با  )استاد  اساتید  صنفی  کانون  اعضای  مثال  عنوان 

می داریم. گرامی  را  و...(  آموزشی 
رب تعامل و خدمات متقابل آموزش و کانون اه تأکید می کنیم.  .7

11. عهدانهم اخالقی  اعضای کانون اهی صنفی و سمن اه
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از پیشکسواتن، پیشرواه و نوآوران رد آموزش قدردانی می کنیم.  .8
خود را سازمان یادگیرنده می دانیم.  .9
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فرآینداه و نظام اهی حرهف ای
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ربای  راهی  آنها  هب  پادنبیی  و  الکترونیکی  آموزش  رد  اخالقی  مسئولیت اهی  شناخت 
آموزش  اخالق  است.  فرصت  هب  تهدیداه  تبدیل  نیز  و  مزایا  هب  آن  محدودیت اهی  تبدیل 
الکترونیکی سبب افزایش ارتقای کیفیت آموزش و پیشگیری از ایپمداهی زیانبار احتمالی می 

است: زری  شرح  هب  هک  شود 
1. ارتقای مهارت اهی فناوراهن و سواد رساهن ای رد استفاده بهینه از آموزش الکترونیکی 
هیأت  اعضای  مدریان،  از  اعم  آموزش  رد  فعاالن  همه  حرهف ای  و  اخالقی  وظیفه  عنوان  هب 

دانشجویان. و  کارشناسان  علمی، 
2. ارتقای دانش، اخالق حرهف ای و مهارت تدوین ربانهم اهی آموزشی چندرساهن ای 

و استفاده از آنها.
ارتقای  رد  کارشناسان  و  اساتید  با   آانن  کاری  هم حسن  و  مدریان  مسئولیت پذریی   .3

الکترونیکی. آموزش  سرعت  و  سهولت  کیفیت، 
4.  توهج هب سالمت روانی و آرامش ذهنی اساتید و دانشجویان رد آموزش الکترونیکی.

5. احترام هب حقوق پدیدآورندگان محتوای آموزشی چندرساهن ای و نوآوری اه. 
کاانت و منابع الزم ربای تسهیل رد آموزش الکترونیکی.  6.  ایجاد بستراه و اتمین ام

)رد  نیازمند  دانشجویان  از  تجهیزاتی  و  مالی  حمایت  و  عادالهن  دسترسی  فراهم آوری   .7

12. اخالق آموزش الکترونیکی
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الکترونیکی(.  آموزش  از  استفاده 
8. بهینه سازی و متناسب سازی ربانهم اهی ردسی با آموزش الکترونیکی.

علمی  هیأت  اعضای  عملکرد  ارزیابی  متناسب  و  عادالهن   منصفاهن،  فرآیند  استقرار    .9  
الکترونیکی. ردآموزش 

10. اسقرار فرایند مستمر، منصفاهن و علمی ارزشیابی تحصیلی رد آموزش الکترونیکی.
فعالیت  و  مشارکت  منابع،  اشتراک  ربای  امن  و  مناسب  تعاملی  فضای  ایجاد   .11  

دانشجویان.  گروهی 
ری رد آموزش الکترونیکی. کاری و امانتدا  12. رتویج فرهنگ ردست

. ) نیکی و لکتر ا و  ری  حضو ( رتکیبی  آموزش  اهی  اهمیت  هب  توهج   .13
کرامت  رب  تأکید  با  الکترونیکی  آموزش  ربانهم اهی  و  بستراه  اخالقی  ابعاد  هب  توهج   .14

فکری. مالکیت  و  خصوصی  حریم  حفظ  انسانی، 
آموزش  اراهئ  رد  اساتید  افزون رت  فعالیت  و  رتشیب  وقت  اختصاص  هب  توهج   .15

خدمات. عادالهن  جبران  و  الکترونیکی 
16. بهبود شیوه اهی نظارت رد آموزش الکترونیکی با حفظ حریم شغلی و اعتماد هب اساتید 

دانشجویان. و 
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17. متناسب سازی فعالیت اهی آموزشی الکترونیکی با زندگی شخصی و خانوادگی.
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رد  قوت اه  و  رخنه اه  شناخت  رد  مؤرث  و  آموزشی  نظام  مهم  عناصر  از  تحصیلی  ارزشیابی 
و  دانشجویان  حقوق  هب  توهج  با  تحصیلی  ارزشیابی  فرآیند  رد  است.  یاددهی-یادگیری  فرآیند 

می شود: تأکید  زری  مسئولیت اهی  رب  مّلی  منافع  و  دااگشنه  رسالت  اساتید، 
روز  هب  فناوری  و  اخالق  دانش،  رب  استوار  تحصیلی  ارزشیابی  جامع  نظام  استقرار   .1

. بی شیا ز ر ا
2. ارتقای دانش و مهارت اعضای هیأت علمی رد ارزشیابی تحصیلی عینی رد آموزش 

حضوری و الکترونیکی. 
لت روهی ای رد آزمون سازی و اجرای ارزشیابی تحصیلی، رعایت بی طرفی رد  3. عدا

خله احساسی و تالفی جویاهن رد آن. فرآیند ارزشیابی تحصیلی و رپهیز از رهگوهن مدا
ارزشیابی  رب  نظارت  رد  آانن  هب  اعتماد  و  دانشجویان  و  اساتید  هب  احترام  و  کرامت   .4

. تحصیلی
وژیگی اهی  هب  توهج  و  تحصیلی  ارزشیابی  شیوه اهی  مستمر  و  اخالقی  اصالح  و  ارزیابی   .5

. ی شته ا ر
6. توهج شایسته هب ماهیت ارزشیابی از بعد دانش افزایی، مهارت افزایی و ارتقای نگرشی 

و تأکید رب شیوه اهی ارزشیابی  یاددهنده و عامل ارتقای خودشناسی و اعتماد هب نفس.
هب  انظر  یاددهی-یادگیری،  فرآیند  مراحل  همه  رد  مستمر  تحصیلی  ارزشیابی  هب  پادنبیی   .7

13. اخالق ارزشیابی تحصیلی
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رد  پایانی  نمره  عنوان  هب  عملکرد  بهترین  انتخاب  و  گروهی  فعالیت اهی  و  آموزشی  محتوای 
مستمر. امتحاانت 

رد  انتخابی  سواالت  اراهئ  مانند  ارزشیابی  فرآیند  رد  دانشجویان  انتخاب  حق  هب  توهج   .8
. ن اه مو ز آ

رد  دانشجویان  طاقت  و  و توهج هب توان  آموزش اراهئ شده  با  9. توهج هب تناسب ارزشیابی 
تحصیلی. مستمر  ارزشیابی 

خصوصی  حریم  و  کرامت  وژیه  هب  آزمون اه  اجرای  رد  اخالقی  جنبه اهی  هب  پادنبیی   .10
دانشجویان.

کاانت متناسب با ارزشیابی و استفاده از فضای  11. تسهیل دسترسی هب ساماهن آزمون  و ام
از  ربخی  جسمی  محدودیت اهی  هب  توهج  و   ... و  راحتی  دما،  نور،  جهت  از  مناسب  و  رد  استاندا

دانشجویان و اراهئ خدمات مورد نیاز.
و  آزمون اه   هب  دانشجویان  پاسخ  ربرسی  رد  انصاف  و  روهی ای  لت  عدا رعایت   .12

آموزشی. فعالیت اهی  هب  نمره دهی 
رد  نگرانی  و  اضطراب  ایجاد  از  رپهیز  و  روانی  و  روحی  آرام  و  امن  شرایط  اتمین   .13

تحصیلی. ارزشیابی  مستمر  فرآیند 
شجاعت  با  همراه  مسئوالهن  و  شفاف  ربرسی  دانشجویان،  اعتراض  و  نقد  هب  پاسخگویی   .14
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. ی ری پذ خطا
15. رازداری و  حفظ محرمانگی اطالعات رد اعالم نتایج آزمون.

16. توهج هب تفاوت اهی فردی و رپهیز از دامن زدن هب راقبت اهی انسالم.
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ژپوهشی  افزایی  مهارت  افزایی،  دانش  رد  مهمی  نقش  تحصیالت  پایان  ژپوهش اهی 
دانش  توسعه  و  جامعه  علمی  نیازاهی  هب  پاسخ  ربای  فرصتی  و  دارد  دانشجویان  نگرش  ارتقای  و 
خطیر  مسئولیت اهی  از  رساهل اه  و  پایان انهم اه  کیفیت  و  بهره وری  افزایش  هب  اهتمام  است. 
از  محور  این  رد  مطرح  موارد  است.  علمی  هیأت  اعضای  و  آموزش  گروه اهی  دااگشنه، 

می باشد: زری  شرح  هب  نظامناهم 
1. تدوین راهبرداه و خط مشی اهی ژپوهش اهی پایان تحصیالت تکمیلی دانشجویان رد جهت 
گروه اهی  وسیله  هب  دانش  جهانی  توسعه  و  جامعه  علمی  نیازاهی  هب  پاسخگویی  آانن،  علمی  رتبیت 

راهبرداه. اخالقی  ارزیابی  و  آموزشی 
و  پایان انهم اه  یت  هدا فرآیند  رد  دانشجویان  هب  علمی  کاری  ردست عمل  حین  آموزش   .2

. هل اه سا ر
رد  مشاور  و  راهنما  اساتید  موضوع،  خصوص  رد  دانشجویان  انتخاب  حق  هب  احترام   .3

مقررات. چارچوب 
و  ژپوهش  نقشه  طراحی  ایده یابی،  رد  دانشجویان  گام  هب  گام  و  مشفقاهن  و  صصاهن  متخ 4.یاری 

ژپوهش. انجام  مراحل 
خله جویی  مدا رهگوهن  از  رپهیز  و  او  معنوی  مالکیت  حق  و  دانشجو  استقالل  هب  احترام   .5

یت پایان انهم اه و رساهل اه 14. اخالق رد هدا
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و  توان  از  انروا  استفاده  از  اجتناب  و  رساهل اه  و  پایان انهم اه  یت  هدا فرآیند  رد  انسالم  ارتباط  و 
دانشجویان. یافته اهی 

و  طرح انهم اه  داوری  رد  روهی ای  لت  عدا و  بی طرفی  انصاف،  هب  پادنبیی   .6
. رغض ورزی و  هیجانی  مواجهه  رهگوهن  از  رپهیز  و  رساهل اه  و  پایان انهم اه 

رد  الزم  منابع  و  کاانت  ام از  دانشجویان  ربخورداری  حق  هب  نسبت  احترام   .7
آنها. نتایج  نیب المللی  ااشتنر  از  حمایت  و  تکمیلی  تحصیالت  پایان  ژپوهش اهی 

نظام  استقرار  و  داور  و  مشاور  راهنما،  اساتید  ربای  شفاف  وظایف  شرح  تدوین   .8
رساهل اه  و  پایان انهم اه  یت  هدا فرآیند  رد  دانشجویان  و  اساتید  فعالیت اهی  رب  نظارت  و  ارزیابی 

ربجسته. فعالیت اهی  از  مؤرث  قدردانی  و 
راهنمایی،  مسئولیت  پذریفتن  و  تصویب  پیشنهاد،  رد  علمی  صص  تخ هب  پادنبیی  و  توهج   .9

رساهل اه. و  پایان انهم اه  داوری  و  مشاوره 
تعارض  و  سلیقه گرایی  از  رپهیز  و  داوری  اخالقی  و  روشی   علمی،  ضوابط  هب  پادنبیی   .10

. منافع
گاره  ان از  رساهل اه  و  پایان انهم اه  طرح انهم اه،  داوری  جلسات  گاه  جای تعالی  رب  اهتمام   .11

علمی. مشارکت  گاره  ان هب  دافع 
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12. عهده داری استاد راهنما و دانشجو نسبت هب مسئولیت اخالقی ژپوهش پایان تحصیالت 
و گزارش اهی حاصل از آن )پایان انهم، رساهل، مقاهل،کتاب و ساری محصوالت(.
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ویپست: تعریف مفاهیم
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با  رایاهن  کمک  با  آموزش   :)Multimedia Education( چندرساهن ای  آموزش 
کاانت چندرساهن ای است هک چندین حس را همزمان رد فرآیند یادگیری ردگیر می کند. این روش  ام

آموزش نیازمند رتکیب و هماهنگی میان محتوای آموزشی و رساهن اهی گوانگون است.
احترام  )Respect(: واژه احترام رد زبان افرسی دو کارربد عام و خاص دارد. رد کارربد 
عام هب معنای ارج نهادن هب کسی یا چیزی است مانند احترام هب خرد جمعی. رد کارربد خاص احترام 
هب رفتار ارتباطی اطالق می شود هک احساس ارزشمندی را هب طرف ارتباط لقتنم می کند. احترام رد 

مفهوم سلبی خودداری از رفتاری است هک احساس کهتری را هب طرف ارتباط لقتنم      کند.
تمامی   :)Respect for Human Dignity( انسان اه  ذاتی  کرامت  هب  احترام 
بنارباین  شت.  گذا احترام  شرطی  چیه  بدون  انسان اه  تمامی  هب  باید  و  هستند  احترام  اقبل  انسان اه 

شود. نهاده  ارج  باید  انسان اه  حرمت  و  زبرگی  قدرتمندی، 
قواعد  ااقتندی  و  تحلیلی  کاربست  معنای  )Applied Ethics(:هب  کارربدی  اخالق 

است. معین  موقعیت  رد  هنجاری  اخالق 
رد  توأمان  حلقه ای  معنای  هب   :)Academic Evaluation(تحصیلی ارزشیابی 
روش اه  از  استفاده  با  مرحله  این  رد  است.  فعالیت اه  ساری  کننده  وتکمیل  آموزشی  فعالیت اهی 
هب  دستیابی  رد  توفیق  میزان  بنارباین  می شود.  سنجیده  دانش  یادگیری  بازده اهی  مختلف  فنون  و 

می شود. ربرسی  اساس  این  رب  آموزش  مراحل  و  تعیین  آموزشی  هدف اهی 
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م  ارزشیابی  یاددهنده )Learning Test(: هب معنای آن است هک ره فردی باید هب طور مدا
رد حال یادگیری باشد و این امر حتی رد زمینه ارزشیابی نیز صدق می کند هک سبب ارتقای خودشناسی 

و نیز یادگیری می شود.
 ، جمع آوری فرآیند  معنای  هب   :)Performance Assessment( عملکرد  ارزیابی 
این  است.  سیستم  سازمان،  گروه،  فرد،  یک  عملکرد  هب  مربوط  اطالعات  گزارش  و  تحلیل  و  تجزهی 

دارد. نظر  مورد  موارد  رفع  و  لکشم یابی  رد  مهمی  نقش  ارزیابی 
کند  اداره  را  خود  توانمند،  نهاد  یک  عنوان  هب  بتواند  دااگشنه   :)Autonomy( استقالل 
ربانهم رزیی اهی  و  تشکیالتی  مالی،   ، اداری اختیارات  از  و  باشد  خودگردان  مدرییت  دارای  و 
ژپوهشی و امثال آنها ربخوردار باشد هک تأثیر بسیاری رب پاسخگویی و رشد دااگشنه اه دارد. هب  و  آموزشی 
عبارتی دیگر سیاستی اصولی ربای افزایش مسئولیت پذریی و پاسخگویی دااگشنه رد قبال جامعه و پویایی 
آن است. استقالل فردی نیز هک هب معنای خودکفایی و پذریش مسئولیت بوده هک رد این زمینه بسیار 

است. ارزشمند 
اصول اخالقی: نک نظامناهم اخالق.

قت، احترام  ر همراه با صمیمیت یا اقطعیت  )Assertiveness(: صراحت، صدا اقتدا
متقابل و توهج هب استقالل طرف ارتباط است.

و  مواهب  تمامی  از  صحیح  استفاده  و  ری  نگهدا معنای  هب   :)Trusteeship( ری  امانتدا
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دارد. تعلق  دیگر  افرادی  و  خدا  هب  هک  است  ما  اختیار  تحت  کاانت  ام
امنیت جنسیتی: نک حقوق جنسیتی.

مطرح  بخش اهی  و  مؤلفه اه  تمامی  بودن  همخوان  و  یکپارهچ   :)Integrity( یکپارچگی  و  انسجام 
ر،  رد نظام آموزش عالی هک فواید گوانگونی از جمله نهادینه شدن هنجاراهی اخالقی، مزیت راقبتی پایدا

دارد. وافداری  و  قت  صدا اتحاد،  ایجاد  تعهد، 
ری یکسان رد مورد عمل ارتباطی واحد رد افراد  انصاف )Fairness(: داوری و ارزشگذا
گوانگون رد موقعیت اهی ارتباطی یکسان بدون توهج هب افراد و منافع دخیل رد  عمل آن افراد است 

یی، 1397: 245(. )نک: فعالی و فدا
ربای  زریساخت  و  الزهم  هک  بلندمدت  رد  رفتاراه  و  تصمیم اه  دوام   :)Stability( ری  پایدا

می شود.  محسوب  راهن  اخالق مدا مدرییت 
سبب  هک  سازمان  رد  خصلتی   :)Ethical Predictability( اخالقی  پذریی  شیپ  ىنیب 

کند. شیپ ىنیب  خود  حقوق  قبال  رد  را  سازمان  عملکرد  آن  اساس  رب  محیط  می شود 
رتبیت  و  انسانی  داهی  استعدا شناسایی   :)Succession Planning( جانشین رپوری
ری افراد ربای پست اهی کلیدی نظام آموزش عالی است. جانشین رپوری هب معنای  و نگهدا

ف آموزش عالی بسیار مؤرث می باشد.  گاه آینده نگر آموزش عالی است هک رد رسیدن هب اهدا ن
حریم خصوصی )Confidentiality(: اطالعات مربوط هب امورشخصی افراد هک از ورود دیگران 
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هب آن انخرسند هستند و باید حفظ شود. 
جمله  از  مختلف  ابعاد  بودن  دارا   :)Ethical Sensitivities( اخالقی  حساسیت اهی 
احساسات فردی، تواانیی اهی علمی و توان استدالل و تصمیم گیری است هک ربای دستیابی هب آن 
وجود وژیگی اهی فردی و آمادگی اهی آموزشی مورد نیاز است. حساسیت اخالقی یکی از معیاراهی 

صالحیت حرهف ای محسوب می شود و رب عملکرد اخالقی و ارتقای ارتباط نیب افراد مؤرث است. 
حقوق جنسیتی )Gender Rights(: هب معنای آن است هک زانن و مردان رد اجتماع، 
لت رد این  اقتصاد و ساری جنبه اهی جامعه دارای حقوقی هستند هک رب اساس وژیگی اهی شخصیتی باید عدا
سوءاستفاده اهی  از  دور  هب  آرامش  احساس  زمینه  این  رد  نگیرند.  صورت  تبعیضی  و  شده  لحاظ  زمینه 
جنسیتی هک هب افراد امنیت جنسیتی )Gender Security( را لقتنم       کند بسیار با اهمیت است. 
حوزه آموزش)Education Domain(: شامل معاونت آموزشی وزارت عتف 

و همه فعالیت اهی مرتبط با آموزش رد دااگشنه اه و مؤسسات آموزش عالی می شود.
و  ما  هب  و  بوده  مفید  دیگران  و  ما  ربای  هک  است  کاری  معنای  )Honesty(:هب  کاری  ردست

نمی زند. صدهم  دیگران 
است  خاصی  گروه اهی  یا  افراد  از  اطالعات  کردن  )Secrecy(:پنهان  رازداری
اطالعات  شتن  نگهدا پنهان  معنای  هب  رازداری  بنارباین  رد.  ندا وجود  آنها  دانستن  هب  نیازی  هک 

. ست ا
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رشد اخالقی)Ethical Development(: تغییر و حرکت از وضعیت موجود اخالقی 
اعم از خوب و بد هب  وضعیت مطلوب اخالقی اعم از خوب و عالی است.

سمن  )NGO(: هب معنای سازمان اهی مردم نهاد است.
سند جامع اخالقی: نک نظامناهم اخالق.

حاکم  سازوکاراهی  و  تصمیم گیری اه  مبنای  بودن  کار  آش  :)Transparency( شفافیت 
شتن جریان اطالعات و اقبل  دسترس   رب توزعی قدرت و ردآمد است. هب عبارتی دیگر آزاد گذا
بودن آن ربای همه  کسانی هک با تصمیم اه رد ارتباط هستند. شفافیت سازمانی نقش مهمی رد توسعه سرماهی 

دارد. اعتماد  ایجاد  و  اجتماعی 
رد  فردی  ره  هک  است  آن  معنای  هب  لغت   رد   :)Rightful Owners(حق صاحبان 
زندگی خود دارای حقوقی است و رد هجیتن صاحب حق خوانده می شود. رد اصطالح اخالق سازمانی 
و از  دارند  سازمان قرار  و بیرونی یک  ردونی  محیط  سازمان اهیی اطالق می شود هک رد  و  هب افراد، گروه اه 
اخالقی  وظایف  آنها  قبال  رد  سازمان  آن  سبب  همین  هب  و  می پذریند  تأثیر  سازمان  آن  عملکرد 

دارد.
 . رفتاری و  ای  روهی  توزیعی،  لت  عدا است.  گوهن  هس  لت  عدا  :)Justice( لت  عدا
منظور  هب  اصولی  و  ارثبخش  کارا،  صورت  هب  موارد  ساری  و  منابع  تخصیص  معنای  هب  توزیعی  لت  عدا
لت روهی ای هب معنای داشتن مواهج  ف مورد نظر است. عدا کثری نیاز و رسیدن هب اهدا رفع حدا
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لت رفتاری هب سبک رفتار ارتباطی یکسان با افراد رد  یکسان با افراد رد شرایط یکسان است. عدا
می شود. اطالق  یکسان  شرایط 

عهدانهم اخالقی:نک نظامناهم اخالق.
و  معانی  از  تنیده  هم  رد  مجموهع ای   :)Organizational Culture( سازمانی  فرهنگ 

می شود. دیگر  سازمان اهی  از  سازمان  آن  تمازی  موجب  هک  سازمان  یک  رد  مشترک  مفاهیم 
قدردانی )Gratitude( : هب معنای کیفیت تشکر، آمادگی ربای قدردانی و جبران مهربانی 

است.
چیزاهی  ربارب  رد  چیزی  زه گیری  اندا مقابل  رد  هک  ردی  استاندا و  معیار   :)Quality( کیفیت 

مشاهب دیگر هب دست می آید و ردهج ربرتی آن را نشان می دهد. 
آسیب  هک  افراد  از  گروه اهیی   :)Vulnerable Groups( پذری  آسیب  گروه اهی 
پذریی رتشیبی نسبت هب افراد عادی دارند. از آن جمله می توان معلولین، خانم اهی باردار و افراد 

ربد. انم  را  مسن 
مالکیت فکری)Intellectual Property( : هب معنای ارث یا اختراعی هک هجیتن خالقیت 
است، مانند یک نسخه خطی یا طراحی مشخص هک شخص از آن ربخوردار بوده و می تواند ربای آن حق 

ثبت اختراع، حق چاپ، عالمت تجاری و ... را ردخواست کند.
مالکیت معنوی: نک مالکیت فکری.
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مسئولیت اهی اخالقی سازمان: نک منشور و کداهی اخالقی.
مشارکت طلبی )Participation(: دخیل کردن تمامی ذینفعان خانواده زبرگ آموزش 

، اجرا و نظارت است. عالی رد امور مربوط هب آنها هچ رد تصمیم سازی
منشور و کداهی اخالقی: نک نظامناهم اخالق.

هک  عناصر  و  مؤلفه اه  از  مجموهع ای   :)Professional Systems( حرهف ای  نظام اهی 
آن  هب  رسیدن  ربای  شده  ربانهم رزیی  و  یکپارهچ  صورت  هب  و  بوده  واحد  و  خاص  ف  اهدا دارای 

می کند. تالش  ف  اهدا
نظامناهم اخالق)Ethical Document(: سازمان اه بیانیه اهی رسمی اخالقی گوانگون 
راهبردی  اصل اهی  شامل   )Ethical Principles( اخالقی  اصول  آنها  ساده رتین  دارند: 
شامل   )Code of Ethics( سازمانی  اخالق  منشور  است.  سازمان  رد  مورد(   12( اخالق 
سازمان  بیرونی  و  ردونی  محیط  عناصر  و  ذی نفعان  حقوق  قبال  رد  سازمان  اخالقی  خط مشی اهی 
ت اخالقی  وظایف و تعهدا است. عهدانهم اخالقی )Ethical Oaths( منابع انسانی شامل 
هک   )Ethical Document( اخالقی  سند  است.  سازمان  رد  انسانی  منابع  مختلف  سطوح 
تعبیر  اخالق  نظامناهم  و  مشاور(  مهندسان  جامعه  )نک  اخالق  آنیی  هب  آن  از  افرسی  زبان  رد 
و  سازمانی  اخالق  منظور  اخالقی،  اصول  شامل  و  منسجم  فراگیر،  بیانیه  اخالق  نظامناهم  می کنند. 
رد  اخالق  یعنی  چهارم  عنصر  آموزش  اخالق  نظامناهم  رد  است.  سازمان،  اخالقی  عهدانهم 
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است.  شده  افزوده  حرهف ای  نظام اهی  و  فرآینداه 
نقدپذریی و پاسخگویی )Accountability(: پذریش صبوراهن و آگااههن نقداه و پاسخگو بودن هب 

صورت مناسب نسبت هب آنها است.
نقش الگویی  )Role Model(:هب معنای شخصی است هک رفتار و موفقیت اهیش می تواند 

ربای نموهن توسط ساری افراد هب وژیه افراد جوان رت تقلید شود.
نورچشم رپوری )Favouritism(: توهج انعادالهن هب افراد یا گروه اه خاص هک هب دیگران ضرر 

می رساند.
عمل  و  حقیقت  بیان  رب  تأکید   :)Loyalty to the Truth( حقیقت  هب  وافداری 

است. شرایطی  ره  تحت  آن  کردن  مخفی  عدم  و  آن  طبق  رب  کردن 
یت تحصیلی )Academic Guidance(:فرآیند اراهئ راهنمایی و مشاوره هب افراد است ات  هدا
داه، عالیق، تواانیی اه و وژیگی اهی شخصیتی خویش، شاهخ اه و رشته اهی تحصیلی و مشاغل  ضمن آشنایی با استعدا
مورد نیاز جامعه را بشناسند و رب اساس آن، هب صورت آگااههن شاهخ و رشته تحصیلی مناسب خود را انتخاب 

یت تحصیلی مسیر تحصیلی و شغلی افراد را رقم زده و بسیار سرنوشت ساز است. کنند. هدا
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