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 مقدمه

تزام تواند موجب افزایش السطوح دانشگاهی، میی، در همه اهای حاکم بر رفتار علمی و حرفهارزش و گسترشتعمیق 

لمی و مؤسسه و ارتباطات عجویان شود و اعتماد بیشتر نسبت به ن، کارکنان اداری، خدماتی و دانشاجتماعی استادا

ا و ههای علمی و فنی، تکنیکتوان در کنار آموزشعد گردد. در مراکز آموزش عالی میهای پژوهشی مسافعالیت

 رسیدن به این امر مهم از طریقبهترین راه برای و های آموزشی گنجانده ای را نیز در برنامهاخلاق حرفههای ارتمه

ایت خصوصیات مطلوب ارزشی و رع ویان است؛ زیرا قشر جوان با دیدن این، اداری و دانشجعلمیهیئت و گفتاررفتار 

ا هاین ارزش درنهایتشوند و شویق به یادگیری و همکاری میخود ت قطارانهماز سوی استادان، کادر اداری و  هاآن

 .شوددر وجود ایشان ریشه دوانده و نهادینه می

همه مشاغل، منوط به شناخت دقیق و متمایز حقوق طبیعی افراد و عناصر محیط  ، دراخلاقی هایمسئولیتپایبندی به 

العه مطموزشی و پژوهشی و فرآیند تولید علم، نیز محتاج آ هایدر مؤسسه ویژهبهها قی در سازماناست. ممیز اخلا

 خشاثربمند و ، افزایش دانش و مهارت مواجه روشرو تغییر نگرشدرگِ نهادیکسازی مندی است. اخلاقچنین نظام

 تاد،ایجاد علاقه در اس راهگشایتواند های فرهنگی یک کشور میاقی در نهاد است. درونی شدن ارزشبا معضلات اخل

رای آن نهاد ی از مقرراتی است که عمل اخلاقی را با، مجموعهایحرفهجو شود و رعایت اصول اخلاق دانش کارمند و

 شود.هر نهاد محسوب می غیراخلاقییا  کند و چارچوبی برای عمل و قضاوت اخلاقیمشخص و خاص تعریف می

ر بقای امر تدریس د .آورددی را به میان میمسؤولیت اخلاقی فرد در زندگی شغلی و محیط کاری، مناسبات جدی

و شخصی  ایحرفه، به نحوة رفتار موردنظرای هعالی، علاوه بر تخصص علمی در رشتهها و مؤسسات تحصیلاتپوهنتون

با  که عنصری دارد و هر پذیریمسئولیترابطه مستقیم با  ایحرفهاساتید، دانشجویان و کارمندان بستگی دارد. اخلاق 

ی، گویشود. احساس مسؤولیت، حس پاسخقی در نهاد محسوب میهای اخلاسانیت انسان مرتبط باشد، از ارزشان

 یو علمی است. هرکسی که به وظیفه ایحرفهمهم و اساسی اخلاق  هایمؤلفه از انصافپذیری، شفافیت و انتقاد

 مشغول است، با سه حوزه اخلاق مرتبط است:

 اخلاق شخصی، (1

 کی،مسلاخلاق  (2

 اخلاق نهاد مربوط (3

ی تیر مثببر کارکرد علم تأث کهآنقوی باشد. رعایت اخلاق مسلکی، ضمن  بازدارندهتواند یک عامل اخلاق مسلکی می

علم  ی کارکرددهد و فراتر از آن، اخلاق را براعلم و اصحاب علمی نیز افزایش می دارد، اعتماد اجتماعی را نسبت به

هایی چون اخلاق، وجدان، تعهد و... در تبدیل آموزش به یک امر سودمند و تقدیم سازد. ارزشو توسعه نهادینه می
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فرایند  شود تانماید و سبب میت کیمیایی عمل میگر در معادلاازار کار چون واکنشبه ب بادانشکارگزاران ماهر و 

 برسد. کوتاه به نتیجه یو به دست آوردن مهارت لازم، تحت تأثیر این عوامل، در مدت اندوزیدانش

و  هانتونپوهشدن خود  کاربهدستهای تعاملی برای یطی و ساختاری فهمیده شود و بسترباید منطق مح درنتیجه

سلکی، خلاق متوسعه ا چراکههای علمی و تخصصی و نهادی مسلکی فراهم گردد؛ عالی و انجمن مؤسسات تحصیلات

 نابراینبشود. ر می، میسزادرونانتشار  ورتصبه است بلکه دستیابیقابل بیرونی هایسازیفرهنگها و نه با پندها و اندرز

 زیر است: رارقبه قرارگرفته موردنظر( ره) انصاریعالی خواجه عبدالله که از سوی مؤسسه تحصیلات پالیسی اخلاقی

 پالیسی اخلاقی مؤسسه

 علمیاز سوی اعضای کادر  لازمهای اخلاقی هنجار (الف

 ؛جویانذیری در قبال آموزش صحیح به دانشمسؤولیت پ .1

 ؛هانآمحصلان و همکاران و احترام گذاشتن به ر نسبت به فروتنی و پرهیز از تکبّ .2

 جویان و انجام آن در زمان کوتاه؛های قانونی دانشتوجه به درخواست .3

 متعادل بودن رفتار در صنف و داشتن انگیزه کافی برای تدریس؛ .4

 ؛هاآنروحیه همکاری و مشارکت و توجه به دانشجویان و جلب اعتماد شتن دا .5

 جویان؛دوری از توبیخ و سرزنش دانش .6

 های ناشایست در صنف؛پرهیز از شوخی و طنز .7

 جویان؛حفظ اسرار دانش .8

 توجه به آراستگی ظاهر و پوشش مناسب؛ .9

 ؛و نمره دهی ابیو انصاف در ارزشیجویان و داشتن عدالت رعایت ادب و نزاکت در برابر دانش .11

 انجام وظایف بر اساس عدل و انصاف؛ .11

 برای امور شخصی؛ مؤسسهعدم استفاده از امکانات  .12

 جویان؛منافع مادی در قبال نمره به دانشعدم تأمین  .13

 جویان برای انجام امور شخصی؛عدم استفاده از دانش .14

 جویان؛نفس و تعالی شخصیت در خود و دانشتوجه به رشد تهذیب  .15

 جویان؛بین دانش عدم تبعیض .16

 ؛با دانشجویانرگونه روابط خصوصی نزدیک پرهیز از داشتن ه .17

 ؛با دانشجویانر برخورد د صدرسعهداشتن روحیه تحمل و  .18

 احترام گذاشتن به قوانین آموزشی؛ .19

 ؛توجه به کرامت حرمت محصلان .21
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 اداری در انجام امور؛ مراتبسلسلهرعایت  .21

 ؛پذیریمسئولیتو  شناسیوقتکاری،  انضباطرعایت نظم و  .22

 ؛پراکنیشایعهصداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دروغ و  .23

 دوری از مظاهر فساد نظیر توصیه، سفارش و یا اخذ هرگونه هدیه؛ .24

 پذیری؛پیشنهادها و تقویت روحیه انتقاد توجه به انتقادات و .25

 ؛جوییصرفهز منابع و امکانات با رعایت اصل استفاده بهینه ا .26

 کمک با سایر همکاران با رعایت حریم کاری متقابل؛ .27

 افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقای فرهنگ و رفتار؛ .28

 تشخیص نکات ضعف و تلاش برای رفع و بهبود آن؛ .29

 ؛مللیالبیندر عرصه ملی و  مؤسسههای دستاورد تبیین و تبلیغ وریبهرهارائه نوآوری در جهت افزایش  .31

های وزارت تحصیلات عالی و مؤسسه تمام لوایح، مقررات و طرز العمل و کشور رعایت قانون اساسی .31

 .(ره) انصاریخواجه عبدالله تحصیلات عالی 

 های مسلکی خود:استادان در جهت ایفای مسؤولیت درنتیجه

 های خانوادگی، قومی و شرایط معلولیتب، رنگ، جنسیت، وضعیت تأهل، ریشهنباید بر اساس نژاد، مذه (1)

 ض قائل شود.جسمی تبعی

اص تعهدی خ مدیرههیئت، همکاران، اولیاء و اعضای محصلاناستفاده کند و به  های اجبارنباید از ابزار (2)

 بدهد و یا رفتاری خاص در مقابل آنان از خود بروز دهد.

های نادرست، ریاکارانه و دغل بازانه از او سر بزند و تصویری غلط از وظایف مسلکی خود نباید رفتار (3)

 دهد. ارائه

 دیگر جلوه دهد. ایگونهبهوضوعات درسی را پنهان یا نباید آگاهانه و تعمداً م (4)

توسط  همسئلکسب درآمد، تدریس خصوصی نماید؛ مگر اینکه این  منظوربهجویان خود به دانش نباید (5)

 شورای رهبری تأیید شود.

 کند. برداریبهرههای حزبی های سیاسی و یا فعالیتگیرینباید از امتیازات نهاد در جهت (6)

ره محتاط باشد که بین غلطی ارائه دهد و هموا است، تصویر شدهاستخدامنباید از نهادی که در آن  (7)

 های شخصی و نهادی مرزی را قائل شود.دیدگاه

 از سوی کارکنان اداری: الرعایهزملاب( هنجاری اخلاقی 

ن ماز ترینکوتاهدر  هاآنبه آنان و انجام امور ات لازم و ارائه اطلاع موقعبهراه نمایی  رجوعاربابتکریم  .1

 ؛هاآنممکن و جلوگیری از سرگردانی 
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 های ورزشی؛و سلامت جسمی با تأکید بر فعالیتتوجه به بهداشت روانی  .2

 حفظ آرامش در محیط کار؛ .3

 ی کاری و تلاش در جهت تحقق آن؛درک صحیح اهداف حوزه .4

 ؛شناسیوقتدر محل کار و رعایت  موقعبهحضور  .5

 کاران و مراجعان؛و متانت رفتار نسبت به هم روییخوشبرخورد نیک،  .6

 و کارکنان اطمینان کامل داشته باشد؛ مسئولانکه مراجعان به  ایگونهبهفراهم نمودن فضای مراودت  .7

 ، خویشاوندی، مذهبی، خانوادگیجنسیتیقومی، نصاف و ارائه خدمات بدون تبعیض )رعایت عدالت و ا .8

 ؛به مراجعانو...( 

 ؛هاآنخدمات به گویی و ارائه ی مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخهاها و خواستهتوجه به صحبت .9

 انجام خدمات بهینه و تسریع اجرای امور به نحو مطلوب؛ ورمنظبهکاران رائه اطلاعات لازم به هما .11

 ق قوانین؛ثر و کارآمد همراه با سرعت و مطابمؤ صورتبهانجام وظایف  .11

 ؛شدهبینیپیشها و انجام آن بر اساس زمان فعالیت بندیزمان .12

 ی شخصی و کارکنان یا مدیران؛ش مستند و مشخص نه بر اساس سلیقهها بر اساس روانجام فعالیت .13

و هر اقدامی که صمیمت و اعتماد کارکنان را تضعیف  خبرچینیسازی، تهمت، غیبت، پرهیز از شایعه .14

 کند؛

 افشای اسناد محرمانه و استفاده از پوشش متناسب با عرف و فرهنگ جامعه؛و خودداری از  رازداری .15

 در محیط کار؛ ویژهبهپرهیز از استعمال دخانیات  .16

دسترس  در راحتیبه موردنظردر زمان  کهنحویبهمنظم  صورتبهمؤسسه استقرار تجهیزات و متملکات  .17

 باشند؛

 فقط در ساحه کار؛ هاآنهای نهاد و استفاده درست از صیانت دارایی .18

 های وزارت تحصیلات عالی؛و تمام لوایح، مقررات و طرز العمل کشور رعایت قانون اساسی .19

 هنجارهای اخلاقی لازم الرعایه از سوی محصلان: (ج

 احترام و پایبندی به اساسات و شعایر دین مقدس اسلام؛ .1

رت تحصیلات عالی و مؤسسه های وزاکشور و تمام لوایح، مقررات وطرزالعمل رعایت قانون اساسی .2

 (؛ره) انصاریخواجه عبدالله تحصیلات عالی 

 ؛(ره) اریانصخواجه عبدالله ؤسسه تحصیلات عالی احترام به هیئت رهبری، استادان، کارمندان و منسوبان م .3

 ؛شدهقبولهای آزادی بیان با در نظر داشت معیاراحترام به  .4

 صنفیان؛ باهمحسنه احترام متقابل با محصلان و برقراری روابط  .5
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 رعایت نظم و دسپلین در داخل مؤسسه و صنوف درسی؛ .6

ایح و تطبیق لویدرزمینهدرسی و نیز  و صنوفهمکاری با اداره در امر حفظ نظافت و پاکی صحن مؤسسه  .7

 مقررات؛

 و کرامت انسانی؛ ناب از هر نوع اعمال منافی اخلاقاجت .8

 ؛د بشریهای تخریب کارانه ضاجتناب از هر نوع فعالیت .9

 اجتناب از استعمال هر نوع دخانیات و مواد مسکر؛ .11

 ، نژادی و...؛ایمنطقهاجتناب از هر نوع تعصبات قومی، زبانی، مذهبی،  .11

 و مغایر فرهنگ اسلامی و ملی؛ نامناسبهای خودداری از پوشیدن لباس .12

 مورد در مؤسسه؛جا و بیبی وگذارگشتخودداری از  .13

 های سیاسی و گروهی در داخل مؤسسه؛از هر نوع فعالیت خودداری .14

 نظمی، تشنج و خصومت گردد؛زا که باعث بیودداری از هر نوع عمل زشت وخشونتخ .15

 ؛حفاظت از وسایل و امکانات مؤسسه .16

ریزی منظم جویان، نیاز به برنامهو افزایش تعداد دانش نهادهای تحصیلات عالیکرد که گسترش  یادآوریباید  درنهایت

و  اهپوهنتونو اداری بارز است و بقای امر تدریس در  علمیهیئتی تدریس مؤثر و کارا، نقش اعضای دارد و برا

دان و شخصی استادان و کارمن ایحرفه، به نحوه رفتار موردنظرای هسات تحصیلی بر تخصص علمی در رشتهمؤس

 بستگی دارد.

 

شورای علمی موسسه  11/6/1398( مورخ 3اخلاقی )استادان، کارمندان و محصلان( طی پروتکل شماره )پالیسی 

 ر گرفت.قرا تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری مورد تصویب
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