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:تعریف مهندسی

یبرداربهرهآنازانسانکهدانشیوشناختازاستعبارتکاربردی،دانشیامهندسی■
.بنددمیکاربهمردمزندگیبهبودجهتدرراآنوکندمیعملی

خت یا  و برنامه ریزی هدفمند یک فعالیت معطوف به سامهندسی قابلیت تحلیل، طراحی
.پدیدآوری یک محصول است

:تعریف مهندس

 ه ایفای  بمهندس کسی است که با کسب دانش و تجربه در یکی از رشته های مهندسی قادر

.دجامعه باشفرایندهای مهندسی به منظور تامین نیازهای مشاور، مجری  یا ناظر در نقش 

وهاپروژهمدیریتوتوسعهطراحی،کاربرد،تحلیل،،ادراکچونموضوعاتیبامهندسان

.دارندسروکارفرایندها

مهندس کیست؟مهندسی چیست ؟



مهندسی چیست؟ 
چیست؟مهندسیبافناوریوعلمنسبت■

آنوهدفشدهاستوارخالقیتوریاضیاتعلوم،پایهبرکهاستبعدیچندفعالیتیکمهندسی:تعریف■
میقاطالانسانهایبرساختههمهبهکهاستنامیفناوری.استجامعهرفاهتوسعهومردمزندگیبهبود
میفتهگرکاربهاجتماعیوفردینیازهایازیکیبهپاسخگوییبرایوسیلهیاابزارعنوانبهکهشود
وتورمدارو،سمعک،عینک،هواپیما،موبایل،ماشین،.نیستمهندسیمحصوالتبهمنحصرفناوری.شود

میابحسبهفناوریزمرهدرهمه...واسنپسوسیالیسم،لیبرالیسم،،بوروکراسیدموکراسی،جستجو،
.آیند

سانانزندگیوجهاندرتغییرنتیجهدروفناوریتوسعهوابداععاملمدیریتومهندسیعلم،مثلث■
ورندگانآپدیدبنابراین،.استبودهمهندسانعهدهبرتاریخطولنیزدرمدیریتنقشمعموال.استبوده

.اندبودهمهندسانفناوریاصلی

روشافتنیصدددرمهندسان.اندبودهجهانتفسیرروشهایوطبیعتقوانینیافتندنبالبهدانشمندان■
.اندبودهبشروآرزوهایآرمانهابهدستیابیونیازهاتامینراههایوجهانتغییر

اندازه.1:شودمیعملیپیدرپیمرحلهسهصورتبهکهاستاساسی(کارکرد)نقشسهدارایمهندسی■
وساختطراحی.3تحلیل.2گیری

انمهندس.هستندنوفناوریهایوکاربردابداعدنبالبهمرحلهسهاینازیکهرانجامبرایمهندسان■
ودرارنددتوجهبشرنوبهنونیازهایبهطراحیبرایوکنندمیاستفادهریاضیاتوعلومازتحلیلبرای
.کنندمیاستفادهسازیبهینهابزارهایوروشهاازراهاین

یمیقدوبسیطحالتدرزندگیمهندسان،بدون.استوزندگیعلمبینارتباطیپلمهندسیدرواقع،■
.استمهندسانتالشمدیونبشرپیشرفتهای.ماندمیباقیخود
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مهندسی چیست؟
بنابراین.استشدهگرفتهوابداعطراحیمعنایبه“”ingeniumالتینیریشهازمهندسی

وهاپدیدهشناختصدددردانشمندان.شودمیاطالقابداعوطراحیفرایندبهمهندسی
.اندجهانتغییرصدددرمهندسانکهحالیدراندجهانتفسیر

کارحاصلفناوریعمدهبخشواقعدر.نیستآسانچندانفناوریومهندسیبینتمایز
وینقوانها،نامهآیین.داشتتوجهنیزانسانیعلومفناوریهایبهبایدامااستمهندسی
.شوندمیمحسوبفناورینوعیهممقررات

حرفصاحبانهمهکارابزارکهچرا.استارتباطدرشغلیهایحوزهوهاحرفهتمامبامهندسی
دسانمهنراخدماتبخشکارکنانوبازرگانانپزشکان،صنعتگران،تاگرفتهکشاورزاناز

نیزبشرفکریوتحوالتفرهنگتوسعهدرمهندساننقشITتوسعهباامروزه.سازندمی
.استشدهترپررنگ

وهزارازبیشایراندرکهشودمیبسیارمشخصشواهدوهانمونهبهتوجهبا
وصحیحکاربردهایدرمهندسیوهندسهمهندس،هایواژهسال،اندی
،نوآورخالق،طراح،نظیرایمعانیدرآنواقعیمفهومبهنزدیکبسیار

ودانهندسهحسابدان،،شمارشگرساز،چاره،مدبرمدیر،اندیشمند،
ینالتهایواژهبامناسبزمانیتصادفیکدرواسترفتهکاربههوشمند

engineerوengineeringاستشدهمعادلدرستیبه.

ی
ان

و
کی

فر
جع

ر 
کت

 د
ی 

س
ند

ه
م

ق 
ال

خ
س ا

در



ارتباط هنر و مهندسی

طراحیمعماری،مانندهازمینهازبعضیدر.داردوجودارتباطهنرومهندسیبین•
انشکدهددراستممکنهارشتهاینازبعضیحتی)بودهمستقیمارتباطاتاینصنعتی،

غیرارتباطاتاینهازمینهازبعضیدرو(.باشندداشتهوجودهادانشگاهمهندسی
(مهندسی،2012آزاد،دانشنامه).هستندمستقیم

دردبایراهازمینهازبسیاریدرفنونمطالعهومهندسیمطالعهآنکهبادیگرطرفاز•
ر،هنپذیریتکرارعدممهندسی،وهنرتمایزوجهترینمهماماکرد،جستجوهنرتاریخ
نایازاست،آندرهنرمنداحساسکاملاحاطهواقتصادوپایهعلومبهکاملاتکایعدم

کهحالیدر.استهنرمندمکانیوزمانیروحی،شرایطبهوابستهمعناتمامبهرو
آنجالبواقتصادی؛عواملازمتاثروپذیرتکرارعلوم،برمبتنیاستفعالیتیمهندسی

.استآنهابارزومشترکعاملترینمهمخالقیتزمینه،دوهردرکه

.هنر ایران ارمغان جاودانه مردم ایران به تاریخ دنیا است"پوپ می گوید •



تاریخچه مهندسی

اصلیهایپروژهدرتوانمیرامهندسیاولیهکارهایهایمثالازیکی
اطرافآبرسانیسیستمساختجملهآنازکهکردجستجوهاشهرسازی

رمشهراطرافازراآبسیستم،این.استم.قوسومچهارمقرندررمشهر
تهدایشهرداخلبههاتونلوهاپلها،جویکشی،لولهسیستمطریقاز

مهندسانهایمسئولیتجملهازهاییپروژهچنینانجامامروزه.نمودمی
تعاریفبامهندساندهدمینشانتاریخیشواهدکهحالیدر.باشدمی

این.اندنداشتههاییسیستمچنیناجرایوطراحیدرنقشیامروزی
وهداشتمسئولیتشهرادارهدرکهبودکسانیعهدهبرزمانآندروظیفه

صورتهبحقیقتدرکهافرادی.اندبودهدارعهدهرامیرابیوظیفهبیانیبه
ماران،معازمتشکلگروهیاندداشتهمشارکتسیستماینساختدرفردی

وبودهبردگاننوعازهمآنکارگران،وخدمهها،مهارتانواعبااستادکاران
,Katehi).استشدهمیمشاهدهندرتبهامروزیمهندساننظیرافرادی

2009, p. 28)

واتقنصورتبهآبرسانیهایسیستمازهایینمونههمباستانایراندر
.استشذهساختهایرانشهرهایازبرخیدرکانالوکاریز



تاریخچه مهندسی

این چرخ در موزه . از چغازنبیل ایران. م.پمربوط به اواخر سده ی دوم پره داریک چرخ 
.می شودملی ایران نگهداری 

(، چرخ2012دانشنامه آزاد، )





آینده مهندسیچالش های
بارت برخی از این چالشها ع. مهندسان باید در اندیشه راه حل برای چالشهای آینده بشر باشند

:اند از

با توجه به رو به اتمام بودن انرژیهای فسیلیانرژی خورشیدی اقتصادی کردن •

و ذخیره کردن آن در خاک برای جلوگیری از آثار نامطلوب گرمایش  حذف کربن از جو •
زمین

ن منابع تامی)و دستیابی به آب سالم برای همه ساکنان زمین بحران کم آبی فایق آمدن بر •
و جدید آب، شیرین کردن آبهای شور، مدیریت مصرف آب در بخشهای صنعتی، کشاورزی

(شهری

با توجه به افزایش جمعیت زمین و وجود سیستمهای آب وبهبود زیرساختهای شهری •
ا در فاضالب، گاز شهری، برق، مترو، مخابرات و سیستمهای احتمالی دیگرو مقاوم سازی آنه

...(جنگ، زلزله، طوفان، سیل و)برابر حوادث مختلف طبیعی و انسانی 

مهندسی معکوس مغز انسان/ بهبود یادگیری انسان •

هوا، آب، خاک، زباله های خانگی و )و حذف آلودگیهای مختلف حفظ محیط زیست •
...(صنعتی، گازهای گلخانه ای و 

انفورماتیک سالمت/ امنیت فضای مجازی•



از موارد اخالقی در زندگیمثال هایی

واستبریدهاوترمزکهشودمیمتوجهرانندگیحالدرکامیونیکراننده•
کدرسریاتومبیل.استسرعتافزایشدرحالواستدرسرازیریاواتومبیل

یکچپیایندر.استاجتنابغیرقابلزجادهاانحرافوگیردمیقرارتندپیچ
ایستادهکنارهمدرجوانچندترطرفمترآنوچندایستادهخردسالکودک

.اند

؟چیسترانندهوظیفهنظراخالقیاز

کهدشومیمتوجهلوکوموتیورانناگهان.شودمینزدیکایستگاهبهقطاری•
تقسمدرهمبچهیکوهستندبازیمشغولبچهچنداصلیریلقسمتدر

ایدباو.نداردوجودگرفتنترمزامکانکند،میبازیتنهاییبهانحرافیریل
دهد؟حرکتادامهاصلیریلهماندریاکندهدایتانحرافیریلبهراقطار



مهندسیاز موارد اخالقی در مثال هایی

شدهانجامساختمانطراحیهاینقشهخودامضایباشودمیدرخواستمهندساز•
.نمایدمنتسبخودبهرادیگریطراحتوسط

؟دهدانجامراکاریچنینکهاستاخالقیآیا

نتیجهدهد،میانجامدیگریشرکتبرایراکاریمهندسیفرعیشرکتیک•
آیا.ودشمنجرمیطرفینبیندعوابهموضوعوقرارنگرفتهکارفرماپذیرشکارمورد
ادعوایندراصلیشرکتعضوعنوانبهتواندمیفرعیشرکتدرشاغلمهندس
؟دهدشهادت

؟استتاییدمورداخالقینظرازاقدامیچنیناین

موادمجازغیرمیزان،حاویریزدورهایآشغالوضایعاتدارایتولیدیشرکتیک•
مقاماتاطالعبهرامراتبتواندمیقسمتایندرشاغلمهندس.استسمی

اوهوظیفاخالقینظراز.شودمیاواخراجباعثکاراینامابرساند،درکشورمسئول
چیست؟



از موارد اخالقی در مهندسیمثال هایی

ازمطالبیتواندمیاوآیا.استخوددکتریدورهگذراندنرحالدمهندسی•
مداتع،دهدقرارتردیدموردراشدههئاراتئوریتواندمیکهراخودنامهپایان

؟کندحذفخودنامهپایاناز

هست؟کاریچنینبهمجازاونظراخالقیازآیا

رایمشتراطالعاتازبخشیکندمیکارپژوهشیشرکتیکدرکهمهندسی•
کنفرانسدریکایمقالهصورتبهخودشرکتوازمشتریمجوزاخذبدون

.کندمیارائهمحلی

؟دهدانجامراکاراینتواندمینظراخالقیازاوآیا



رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی
خودرو. پینتوفورد1

نامبهپرفروشوارزانسبک،خودروییآمریکافوردشرکت،1970دههدر
ادفهایتصدر.داشتاشکالخودرواینبنزینمخزن.کردعرضهبازاربهپینتو
مواردهایهزینهوبودباالفروشسود.داشتانفجاراحتمالکوچکحتی

دراتدیدمیواقعیتکتماندرراصالحشرکتلذاداد،میپوششرااتفاقی
.شدآناصالحبهمجبوروشدزیادشکایتموارد1978سال

چلنجرفضاییشاتل.2

73ازپسوشدپرتابفضابهسرنشین7باچلنجرشاتل1986ژانویهدر
ویحلقبستضعفدرآناشکال.شدندکشتهآنسرنشین7ومنفجرثانیه

ناسادرسازمانیفرهنگراآنعاملتحقیقاتکمیسیون.بودآنبوسترقسمت
وجهتآنبهولیبودکردهگوشزدرااشکالاینمهندسانازیکی.کرداعالم
ردنیزبود،داشتهبرحذرمهندسآنکهزودصبحسرمایدرپرتابو.نشد
بهطمربوحقایقافشایبهوترکراخودکارمهندسآن.بودموثرحادثهبروز
.شداوبهجایزهاعطایبهمنجرکهپرداختآن
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رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی
هواییسوانح.3

تهکشوهواپیماسقوطبهمنجرکهافتادهاتفاقجهاندربسیاریهواییسوانح
ازناشیحوادثاینکهدادهنشانبررسیها.استشدهآنهاسرنشینهایشدن
-DCهواپیمایمورددربارقسمتچفتضعیفطراحیمانندمهندسیضعف

-DCهواپیمایمورددربدنهبهموتوراتصالضعفوکشته246باترکیه70

.برخاستشیکاگوفرودگاهازکهبوده10

هندبوپالفاجعه.4

هندکاربایدیونیونشرکتکشآفتکارخانهدرسنگینیحادثه1984سالدر
.شدبوپالشهردرمسموم500000وکشته3787بهمنجرکهافتاداتفاق
وشدایزوسیاناتمتیلسمیمادهتن42حاویمخزنواردآبحادثهشب

.دششهرهوایدرسمیگازانتشاروانفجارباعثمخزندرونگرمازایواکنش
وافقتعدمدلیلبههندقضاییمحاکمدرمردمشکایاتبهمربوطپروندههنوز

.استمفتوححادثهاینبروزعللدرتخصصی
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رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی
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برج سیتیکورپ



رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی

ردکمطرحسوالیپرینستوندانشگاهازسازهمهندسیدانشجوییکطبقه،59برجاینساختازپسسالیک
واندتمیموربجانبیبادهایمقابلدرسازهآیاپرسیداو.واداشتسازهطراحیبازبینیبهرالومژرکه

وهوجازیکیبهمستقیمابادکهاستحالتیازبیشتردرصد40بادنیرویصورتایندرزیراکند؟مقاومت
اصلیاضالعبرعمودبارهایبرابردرسازهطراحیامریکاساختماننامهآیین.شودواردساختمان
درهاجوشکیفیتوجوشیبادبندهااتصاالتبودالزمسازهبودنمقاومبرای.بوددادهاجازهراساختمان

.باشندباالییسطح

شدهنجوشکاریوبودهپیچیاتصاالتکهگفتاوکردسوالاتصاالتمورددرکارگاهمسئولازلومژروقتی
.استبودهایالتمهندسینظاممسئولیناجازهباهمامروایناست

قرارادبتونلدرراساختمانشدهکوچکنمونهغربی،اونتاریویدانشگاهاساتیدازخودمشاورکمکبهلومژر
درمقاومتبهقادرموجوداتصاالتکهکردومشاهدهگرفتاندازهرامورببادهایازحاصلتنشهایوداد

ژرلومپشتیبانبیمهدیگرسویاز.وزدمینیویورکدرباریکسال16هردربادنوعاین.نیستآنبرابر
بهاستنادابچونبودگرفتهقراراخالقیمسئلهیکبرابردراو.بوداتصاالتتقویتهزینهازکمترخیلی
شرکتوخوداعتبارحفظبرایاماباشد،پاسخگوقانونبرابردرتوانستمیامریکاساختماننامهآیین

5ضخامتبهفوالدیصفحهیکدادنجوشباراسازهتقویتطرحلذاکرد؛میمسئولیتاحساس
مهمنقاطبهراسنجهاییتنشاو.کرداجرامخفیانهصورتبهوتهیهاتصال200ازبیشرویسانتیمتر

دراالدتندباوقتی.باشدداشتهنظرزیرراتنشهاوضعیتمورببادوزیدنصورتدرتاکردمتصلسازه
دالرمیلیون12.5بربالغسازهتقویتهزینه.بودرسیدهپایانبهسازهتقویتکارشدپدیدارساحلحوالی

اختفایگروپسیتیمرکزوطراحمهندسخطای.بوددالرمیلیون2تنهابیمهپوششکهحالیدرشد
.بودسال20مدتبهموضوع
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رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی
کاناداییمهندساندستدرفوالدینحلقه

.اندازندمیدستشانبهراخاصایحلقهالتحصیلیفارغزماندرکاناداییمهندسان

چرا؟

متوجهبود"کبکپل"جنوبیبخشرویزدنپرچحالدرکارگریکهزمانی1907سالدر
یکبارههببعدثانیهچند.بودکردهنصبراآنپیش،ساعتیکحدودکهشدپرچیشدننصف

86ازتلخ،حادثهاینجریاندر.ریختفرو«الرنسسینت»رودخانهداخلبهعظیمفوالدیپل
به.بردنددربهسالمجاننفر11تنهابودندکاربهمشغولفوالدیسازهاینرویکهکارگری
.دادنددستازراخودجاننفر75دیگرعبارت

جبراناشتباهاتدلیلبهآمریکایی،سازهمهندس"کوپرتئودور"شدهانجامهایبررسیازپس
بهداستاناما.شدشناختهحادثهایناصلیمقصرعنوانبهپلطراحیومحاسباتدرناپذیر
گردیبارپلاینمیانیدهنهشده،خرابسازهاصالحوبازسازیجریاندرونشدختمجاهمین
بهدیلتبکبکپلناگواراتفاقاتاینازپس.بردفرومرگکامبهرانفر13باراینوکردسقوط

.کندیادآوریراانسانیسهل انگاری هایوخطاهاتخریبیقدرتتاشدمهندسانزیارتگاه



رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی

یبرگزارایده یکانادا،مهندسینظامسازمانپیشینرؤسایازهالتینپرفسور
قراطبسوگندنامه یمانندمراسم،ایناهداف.کردمطرحرااخالقیسوگندنامه مراسم
:استشدهتنظیم

.«آناجتماعیاهمیتومهندسیحرفه یازمهندسانتازه کردنآگاه"

دسانمهنتازه ایحرفهکارشروعمناسبتبهکهمراسماینپایاندراست؛گفتنی
یادآورتامی شوداهدا"فوالدینانگشتر"یکآنانازیکهربهشود،میبرگزار

.باشدآنهااجتماعیواخالقی،حرفه اینقش

ازماندهیباقفوالدیصفحاتازکانادا،مهندسینظامسازمانابتکاربا،انگشترهااین
لشکبهانگشترهااین.شدساختهمهندسانتازهبهاهدابرایکبکرودخانهپل

انگشترویونیستگردکامالوداردساده ایبسیارطرحکهاستضلعیچند
مهندسوظایفیادآوروشودکشیدهکاغذرویکارهنگامتامی گیردقرارکوچک

کارامهنگمهندستانیستصافکامالانگشتراینبیرونیسطحهمچنین.باشد
.کندحسراآنحضور

برنامه نیزآمریکادر19۷0سالدرآن،نمادینِانگشترومراسماینموفقیتدنبالبه
وگردمالکاکانادایی،نمونه برخالفمراسماینانگشترالبته.شدراه اندازیمشابهی
.استصیقلی



رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی
ترینبزرگکهاستتایتانیککشتیمهندسی،هایبرساختهازمهمنمونهیک•

یکبرابرسهآنمساحت.شدمیمحسوببیستمقرنآغازدرجهانکشتی
کشتیترینجذاب.داشتمسافرنفر354۷گنجایش.بودفوتبالزمین

واجتماعاتسالنورزش،زمینمانندرفاهیامکاناتهمهاز.بودپیمااقیانوس
ایمنیرنظاز.انگورداشتباغشبیهنظیربیرستورانی.بودبرخورداررستوران

کهطوریبه.بودشدهطراحیدریاییسفرهایهایوضعیتخطرناکترینبرای
بودقادرکشتیآمدمیپیشایسانحهآنکابین16ازاتصالچندبرایاگر

.دهدادامهخودمسیربهکابین4حتیبدون

آمریکاسویبهراخودسفرسرنشین222۷با1912سالدرتایتانیککشتی•
مسافرانازنفر1522ودیدآسیبیخکوهبهبرخورددلیلبهولیکرد،آغاز
تظرفی.بودنجاتهایقایقکمبودآناصلیعامل.شدندتلفسرماازیاغرق
باضرورتعدماحساسهمهاقایقکمبودعلت.بودنفر825حداکثرهاقایق
تیکشسنگذغالذخیره.بودکشتیاینامنیتیهایبینیپیشبهتوجه
زنمخواردآبیخ،کوهبابرخورداثربربدنهخوردنترکباوبودزیادخیلی
کالتمشبررسی.شدهاکابیندیدنآسیبوانفجارباعثوگردیدسنگذغال

رایبایپشتوانهکشتیایمنیبهحدازبیشهایاطمینانوطراحیبهمربوط
.گردیدبعدیهایکشتیکاملترهایطراحی



رویدادهای مرتبط با اخالق مهندسی
مهندسیخطایهاینمونهبررسیازگیرینتیجه

:شودمیحاصلزیرنتایجشدهذکرمواردبررسیاز

لزوم. بارعایتوکاملصورتبهمهندسیحوادثسازیمستند1
رارتکازپیشگیریوگرفتندرسبرایامانتداریوصداقت

ضرورت. آنتایجنانتشاروحوادثبیطرفانهوکارشناسانهبررسی2
مهندسیمجامعونشریاتدر

در. بایدمهندسقسمت،هردرمشکلگونههرمشاهدهصورت3
فعربرایتابرساندخودمافوقمدیراناطالعبهکتبارامراتب
.ودشفاجعهبهمنجرتواندمیموضوعاختفای.شوداقداممشکل

مدیران. درمناسباقدامومسئولیتپذیرششجاعتبایدفنی4
.باشندداشتهراماندهباقیفرصت
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استدالل اخالقی

کهوریطبهبیایندهمدنبالبهگزارهچندهرگاه.استمنطقیاصطالحیکاستدالل
رامجموعهاینباشد،آمدهدستبههاگزارهسایرتلفیقازهاگزارهازیکی

.دگوینمقدماتراهاگزارهسایرونتیجهراتلفیقیگزاره.گوینداستدالل

.شودرعایتمنطقیاستنتاجاصولبایدصحیحگیرینتیجهبرای

.ستااخالقیاستداللدرمهارتداشتنمستلزماخالقیدوراهیهایدرگیریتصمیم

:اخالقیگیریهایتصمیمدرپایهاصول

شفافیت. ی،احرفهالزاماتشامل)مرتبطاخالقیارزشهایشناسایی:اخالقی1
رداخالقیموازین:مثال؛(اخالقیمالحظاتدیگروآرمانهامنافع،حقوق،وظایف،

عموم؛ورفاهسالمت.3ورازداری؛امانتداری.2صداقت؛.1:ایحرفهجامعهیک
.تخصصیحوزهدرصرفاکارقبول.5فنی؛استانداردهایرعایت.4

آگاهی. موضوعبامرتبطاطالعاتکلیهآوردندستبه:واقعیتهاازکامل2

جستجوی. بههتوجوبدوخوبگزینهدوانحصارازرهایی:مختلفهایگزینه3
(بدنهخوبنهبد،،خوب)ایگزینهچندانتخاب

رعایت. گیریتصمیمواستداللدرمنطقوعقلحاکمیت:منطقیقواعد4
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مهندسیی در حرفهحل مسائل اخالق

یاوارزشهادرابهاماتازجملهگوناگونعواملعمومیطوربهکاربردی،اخالقمسائلدر■
.کندمیسختراعملحوزهدرگیریتصمیممسأله،درموجودحقایقدرپیچیدگی

دوراهیبهگاهیوعادیگاهینیزاخالقی،گیریتصمیم،مارتینبندیتقسیمطبق■
قسمسهبهآنحلسختینظرازرااخالقیمسایلهریس،.شودمیختماخالقی

.کندمیتقسیم«دشوارگزینش»،«بینابینیخالقانهراههای»،«آسانگزینش»

:آسانگزینش■

ایدبچهدانیممیآسانیبهکهاستدیگرتعهدهایازترمهمآنقدرتعهدها،ازیکیگاهی■
.ندهیمانجامرادیگرتعهدهایولودهیم،انجامرامهمترتعهدباید.بکنیم

یمتمامترارزانبسیارآنتولیدکهکنیدطراحیچنانرامحصولیتوانیدمی:مثال■
کمترسیاربکنندهمصرفبرایآنایمنیاما،(باشدسودآورترشرکتتانبراینتیجهدر)شود
ماشانتخاباینجادر.شودمیبیشترمیرومرگسببارزانترمحصولهمعملدر.باشد
ازهجامعسالمتچون.کنیدطراحیاست،کمآنایمنیکهرایمحصولنباید:استآسان

.استاصلیمعیارهای

ی
ان

و
کی

فر
جع

ر 
کت

 د
ی 

س
ند

ه
م

ق 
ال

خ
س ا

در



مهندسیحل مسائل اخالق 
:بینابینیخالقانهراههای■

اویمسکمابیشاهمیتکهشویممیمواجهتعهداتیبا،شودمیترسختتشخیصگاهی■
.استدشوارگیریتصمیمودارند

میهگذاشتپازیرتعهداتازبخشیکند،حلمتعارفشیوهبهراتعارضاتبخواهدفرداگر■
دربینابینیهایحلراهاما.پذیرفتخواهندخسارتهاییگروهیاافرادبالطبعوشوند
.ماستاختیاردرکهاستهاییحلراهبهترینواقعیدنیای

بادیگر،راهردّومتعارضراهدوازیکیپذیرشجایبهفرد.اندخالقانههاحلراهاین■
یانمسازگاریومصالحهبتواندکهاستایگزینهدنبالبهخودیخالقانهذهنیتقالی

.آوردوجودبهمختلفتعهدات

اهمیتدارایآنهاهمهکهجاییآنازولینمایند،میناپذیرآشتیاخالقیاصولچندهر■
آنهاازامکدهیچکهنماییمپیداهاییحلراهیاحلراهکهباشیمآندنبالبهبایدهستند،

.کندنقضراتراهمیتکماصولحداقلیانشودنقض

ی
ان

و
کی

فر
جع

ر 
کت

 د
ی 

س
ند

ه
م

ق 
ال

خ
س ا

در



حل مسائل اخالق مهندسی

:دشوارگزینش■
میمواجهاخالقیتعهدچندباکهگیریممیقرارهاییموقعیتدرگاهی■

حلاهرتوانیمنمیضمندر.دارندبرابرتقریبااهمیتتعهدهااینهمهوشویم
رانآکهشویممیمواجهوضعیتیباحالت،ایندر.کنیمپیدابینابینی
گیریمبتصمیمکهنداردوجودآسانیراههیچیعنی.نامیممیدشوارگزینش

قیاخالمهممالحظاتبرخیضرربهبگیریمکهتصمیمیهرزیرا.کنیمچه
.شودمیتمام

میآسیبهرکسیآندرکهاستهاییوضعیتمخصوصدشوارگزینش■
واردشوگزینشهایباشدنمواجهازچگونهکهبگیریمیادبایدما.بیند

.کنیماجتنابآنانگیزغمهایموقعیت

ازراشغلشکند،باخبرجدیمخاطراتازراجامعهاگرکهمهندسی:مثال■
عملجامهنیزخویشیخانوادهتأمینقبالدرشاتتعهدودهدمیدست
.پوشدنمی
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روش حل مسئله 
:مسئلهحلروش■

آنهابهراجعاطالعاتآوریجمعوآناجزایبهمسألهتقسیم.1

؟شودمیحلتعارضمفاهیم،وموضوعاتشدنروشنباآیا.2

.هاحلراهبندیاولویتوتعیینوجود،صورتدردارد؟وجودبینابینیهایحلراهآیا.3
موفقیتنتیجهبههکایمدریافتهولیایمکردهپیدایا.کنیمپیدابینابینیحلراهنتوانستیمچنانچه
در.ودشمیتماممهماخالقیاصولیااصلضرربهگیریمبکهتصمیمیهررسند،نمیمیزآ

.داردوجودهاییحلراهچهببینیمبایدخاصموقعیتاین

نماییم؟حفظراکداموکنیمنقضرااخالقیاصلکدامماکهجاستآنسوال

ازاصلیتوانمیعقلیتحلیلباآیاچیست؟دیگراصلبهنسبتاخالقیاصلیکاهمیتمعیار
ایانپیشونظرچیست؟اینجادر(نقلی)دینیاخالقنقشکرد؟فاألهماألهمّرااخالقیاصول
چیست؟اهمّاصولبهراجعاخالقبزرگ

القاخ)دینیکارشناسان،(فلسفی)اخالقمتخصصینشاملگروهیکهاستنیازحالتایندر
هایراهازراهیگزینشبرایمهندسانسواالتجوابگویایحرفهمهندسانو،(اسالمی
بررسیهیأتنامبههیأتیبهرانقشاینآمریکامهندسانملیانجمن.باشندمتصور
Board.استداده(ber)اخالقی of Ethics Reviewing
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اصول  اخالق مهندسی
(علماصل)تخصصیدانش■

(اتقاناصل)اجرادرایمنیمقرراتوکاراصولرعایت■

(سازیبهینهاصل)اجراوطراحیدرسازیبهینهاصلرعایت■

(عدالتاصل)کاردردخیلافرادباارتباطدرانصافوعدالترعایت■

گیریهاتصمیمدرشخصیمنافعبرعمومیمنافعتقدماصل■

مهندسیهدفعنوانبهکارهاهمهدرمردمزندگیبهبودبهتوجهاصل■

جامعهامنیتوسالمتحفظبهتوجهاصل■

پایدارتوسعهاصلعنوانبهزیستمحیطحفظبهتوجه■

(اخالقاصل)درستکاریوصداقتامانت،رعایت■

اجتماعیسرمایهوایحرفهاعتمادحفظاصل■
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کاربرد اخالق مهندسیزمینه های
:اخالق مهندسی عمدتا در چهار زمینه ضرورت کاربرد پیدا می کند

ایمنی و سالمت عمومی•

ره بردار ساده ترین آن این است که کاربرد محصول به به. تالش برای بی زیان بودن محصوالت
امکان مثال باز کردن در بطری دست یا دهان را زخم نکند یا در ساخت راه یا پل. آسیب نرساند

.  ه شودبی احتیاطی های احتمالی در نظر گرفت.سقوط به دره برای ماشین یا عابر آسان نباشد
.درتولید مواد غذایی از هر گونه امکان مسمومیت جلوگیری شود

حفظ محیط زیست•

محصوالت مهندسی نباید موجب آلودگی آب و هوا شود یا به گیاهان و حیات وحش آسیب 
.برساند یا منافع نسلهای آینده را به خطر اندازد

منافع و آسایش مردم•

ودن توجه به مفید و مناسب بودن، آسانی کاربرد، زیبایی، سالم و مقاوم بودن، شادکننده ب
محصوالت مهندسی و نداشتن خطرات و زیانهای جانبی

منافع سهامداران•

در تامین منافع سهامداران از دروغ، عوامفریبی، کم کاری، مواد بی کیفیت، احتکار، 
.جلوگیری شود... گرانفروشی،دادن رشوه و 



اخالق مهندسی

.استشدهترغامضنیزاخالقیمسایل،مهندسیترشدنپیچیدههمراهبه•

مشاورمهندسانانستیتوتوسط1911رسالدمهندسیاخالقکداولین
.گردیدوارایهتدوینآمریکا

زامتنوعیهایگروهتوسطشدهپذیرفتهاستانداردهایرحقیقتدموجودکدهای
مختلفهایشاخهدرامروزهاخالقیکدهای.استمهندسیهایانجمنومهندسان
.استشدهتدوینجداگانهصورتبهمهندسی

بودهاخالقیاصولاساسبرمهندسیاقداماتبرایموثرهایمحرککدهااین•
زامهندسیمسائلهایحلراهواخالقیکارهایردمهندسانکنندهوحمایت

.هستنداخالقیدیدگاه

وردمتواننددیگرمیکشورهایدروبودههرکشوریبهمربوطمهندسیاخالقکدهای
.گیرندقرارتردید

اما،استمهندسیکارهایانجامبرایرخوبیبسیاراهنمایکدایناگرچه•
.باشدنیزمیهاییمحدودیتدارایآناثربخشی



اخالق مهندسینامه هایآیین 
ایاخالقی انجمن ملی مهندسان حرفه آییننامۀبخشی از ■

ایمنی، سالمت و رفاه و آسایش اجتماع را در اولویت نخست قرار دهند؛ ■

شایستگی و توانایی خویش، متعهد شوند و انجام دهند؛ حوزةبه خدمات در ■

عمومی اقدام کنند؛ هایبه صدور بیانیه راستگویانهو بیطرفانهشیوهایبه ■

، فعالیت کنند؛ منصفمانند یک امانتدار و نماینده مشتریکارفرما یا برای■

؛  بپرهیزندفریبکاریاز ■

سیر ، اخالقی و در چارچوب قانون رفتار کنند تا از این ممسئولیتمداربا یکدیگر با احترام، ■
.حرفه ایشان افزایش یابدسودمندیاحترام، اعتبار و متقابال

جنوبی  آفریقایبخشی از آیین نامۀ اخالقی مؤسسۀ مهندسان عمران ■

که صالحیت و توانایی  هاییخود را با صداقت انجام دهند و در حوزه ایمسئولیت حرفه ■
را برعهده نگیرند؛کاریندارند 

. فعاالنه به رفاه جامعه کمک کنند■

از زندگی و محیط زیست و همچنین از مردم حفاظت کنند؛  ■

خطر  امنیتی با سطوحهنجارهایبا هر دستورالعملی که نیازمند اقدام خالف یا بی توجهی به ■
نکنند؛همکاریاست، وسازدر طراحی و ساخت 



اخالق مهندسینامه هایآیین 

مؤسسۀ مهندسان عمران انگلیس حرفه ای رفتار آیین نامۀ بخشی از 

حرفه ایقوانین رفتار 

ه و تمامی اعضا باید در ارتباط با رفتار اخالقی که بر موقعیت ، شهرت، شأن و منزلت مؤسس•
عمل کنند؛به درستی مهندسی عمران تأثیر دارد حرفۀ 

اعضا باید کاری را که در آن صالحیت دارند، انجام دهند؛ تمام •

لهای اعضا باید به منافع عمومی به خصوص مسائل مربوط به سالمتی و ایمنی و رفاه نستمام •
توجه کامل داشته باشند؛آینده 

اعضا باید به محیطزیست و مدیریت پایدار منابع طبیعی توجه نشان کنند؛  تمام •

اعضا همواره باید دانش حرفه ای، مهارتها و شایستگیهایشان را توسعه دهند و برای تمام •
.بدهندمداوم دیگران کمکهای مناسب و معقول حرفه ای آموزش، تعلیم و توسعۀ پیشرفت 

67برگرفته از مقاله مهران رحمانی سامانی در فصلنامه آموزش مهندسی، ش 



گزاره های مهم منشور اخالق مهندسی

.دهندمیقرارخودکارسرلوحهراعمومیرفاهوسالمتایمنی،مهندسان■
درهموارهودهندمیارائهخدماتخودتخصصیحوزهدرصرفامهندسان■

.هستندخودتخصصیدانشارتقایصدد
.نندمیکبیانبیطرفیوصداقتباراخودرسمیوعمومیاظهاراتمهندسان■
یااداعتمقابلنمایندهیکمثابهبهخودمشترییاکارفرمابرایمهندسان■

ودسبرایکشمکشازبایدوکنندمیعملایحرفههایزمینهدرامانتدار
.بپرهیزندبیشتر

سازندبخدماتشانشایستگیمبنایبرراخودایحرفهاعتباربایدمهندسان■
.بپرهیزندفریبکاریازدیگرانبارقابتدرو
شانوافتخاروکمالخودقانونیواخالقیمسئوالنه،رفتاربابایدمهندسان■

فسادوتقلبرشوه،بارزیرنبایدگاههیچوکنندتقویترامهندسیحرفه
.بروند

میتامینشانحرفهدرکارراهازصرفاًراخودایحرفهپیشرفتمهندسان■
تحتکهمهندسانیایحرفهپیشرفتبرایهاییفرصتبایدوکنند

.آورندفراهمهستندنظارتشان
وزیستمحیطحفظبهها،پروژهمدیریتوساختوطراحیدرمهندسان■

.دارندتوجهبشرمدتدرازمنافع
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عوامل صیانت از اخالق مهندسی

مسئول درستی عمل مهندسان و صیانت از اخالق  
:حرفه ای

38سوره مدثر آیهکُلُُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَۀٌخود ما، •

مدیران اجرایی در بخشهای دولتی و خصوصی•

سیاستگذاران علمی و نظام مهندسی در تمام رده ها•

مربیان و مروجان فعالیتهای مهندسی•

رسانه های عمومی•



یریشه های بی اخالقی در حرفه مهندس

مدار  کم توجهی به نقش بنیادین دروغ در کشاندن انسان به خروج از■
اخالق

کمرنگ بودن قبح شبه دزدی علی رغم زشتی آشکار دزدی  ■
ناآگاهی از موازین اخالق حرفه ای■
نقص قوانین و مقررات و اطالع رسانی■
حرفه در فعالیتهای مهندسانواعتبارکم اهمیت بودن شان ■
گرم بودن بازار توجیه■
غنی سازی آسان و سریع رزومه کاری■
میانبرعالقه شدید به افزایش ثروت از راههای ■
برخورد نامناسب مسئولین با تخلفات در حوزه اخالق■
برندسازیدرک ناصحیح از ■



ناشی از عدم رعایت اخالق حرفه ایآسیب های

شکل گیری یک فرهنگ نادرست و ناکارآمد در حرفه مهندسی■

کاهش اعتبار حرفه مهندسی■

فرار مغزها و بخش مهمی از سرمایه های مالی و انسانی■

تخریب محیط زیست■

صدمات مالی و جانی ناشی از طراحی و احداث سازه های کم دوام■

خدشه به اعتماد جامعه به مهندسان و سازمانهای مهندسی■

ساختمانهای فروریخته در حوادث سیل، آتش سوزی و زلزله■

با طراحی نادرست و پی آمدهای ناگوار آنهاسدهای■

سازجادثهوجود پلها و جاده های ■

مجوزهای غیر اصولی و نظارتهای ناصحیح■

امضا فروشی مهندسان ■



تاریخچه منشور اخالق مهندسی  
نامه ساختمانی حمورابیآیین 

معروفترین.کردمیحکومتبابلدرپیشسال4000حدودبابلشاهششمینحمورابی•
.ده استشثبتتاریخدروشدهنوشتهسنگیکرویبرکهاستحمورابیقانوناو،ٔ  بازمانده

ایراندر1901سالدروشدهحکمتر2٫4ازبیشباایستادهسخرهیکرویبرقوانیناین
وقتلردمردمکهزمانیقوانین،ایننوشتنبرایروشنفکری اشدلیلبهحمورابی.شدپیدا

.داردبسیاریشهرتجهانسراسردربودند،غارت

تاداسرازانیرضادکترآقایتوسطانگلیسیوفارسیزباندوبهنامهآییناین•
:استشدهگردآوریشیرازدانشگاه

بهنکند،بنامحکمراآنساختمانوبسازدشخصیبرایایخانهمعماریهرگاه•
معمارآنشود،خانهصاحبمرگبهمنجروگرددخراباوساختهخانهکهطوری

.شوداعدامباید

یدبامعمارآنفرزندانزایکی،گرددخانهصاحبفرزندمرگبهمنجرامراینهرگاه
.شوداعدام

بهارزشهمانبهغالمیبایستمعمار،گرددصاحبخانهغالممرگباعثامرایناگر•
.دهدتحویلصاحبخانه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


ساختمانی حمورابیآیین نامه

رایاشیایکلیهاستموظفمعمار،گردداموالرفتنبینازامرمنجربهاینهرگاه■
راایاوخانهوچوننمایدمسترداولیهصورتبهاندرفتهبینازحادثهایندرکه
آناستموظفمعماربنابرایناست،شدهخرابوننمودهبنامحکمساختهکه

.بسازددوبارهخودشخرجنیزباراشدهخرابخانه

کندنمحکمالزماندازهبهراآنبنایولیبسازدشخصیبرایایخانهمعماریاگر■
خرجبارامزبوردیواراستموظفمعمارآنآیدفرودآنازدیواریکهطوریبه

.سازدمحکموساختهدوبارهخود

“بتنیهایساختمانشدنخرابرموردددرسهایی”زکتابانقل■

1964سال،فلدجاکوب:نوشته■

علومفرهنگستان،24،شمارهمهندسیآموزشفصلنامه■



پژوهشی-اخالق علمی 
بسطمنظوربهکهپژوهش.پردازندمیکاربردیپژوهشهایبهبعضاًمهندسان■

میانسانروحینشاطموجبگیرد،میصورتهستیجهانازانسانآگاهیهای
.شود

اتاطالعوهادادهومعتبرتحقیقروشیکازاستفادهبابایدپژوهشیکاریک■
قرارگراندیاختیاردرویابدانتشارنحویبهکارنتایجوشودانجامواقعیتازمنتج
درچاپزاقبلعلمیمقاالتمعموال.کنندقضاوتآناعتباردربارهبتوانندکهگیرد

.گیردمیقراردقیقبررسیموردارزیابنفرچندتوسطمعتبرمجالت
حققمخصوصایندر.استپیشینتحقیقاتبرمروریشاملمعموالعلمیمقاالت■

قلنبرای.کندذکرکاملطوربهراشدهیادمطالبمنابعتمامصداقتباباید
.شودرعایتبایدکهداردوجوداستانداردهاییمآخذذکرومطالب

درابزمان،ومکانازمستقلبایدعلمیرابطهیک.پذیرندابطالعلمیهایگزاره■
نقضموردیک.باشدصادقمواردهمهدرمسئله،فروضومحدودهگرفتننظر

.استکافیآنابطالبرای
علمیاخالق.شوداجتنابقطعیتوجزمیتازبایدعلمیهایگزارهبیاندر■

.استتواضعواحتیاطمقتضی
ازتواندمی(زدنبرمیان)استانداردهاازخروجوکاریاهمالبیدقتی،هرگونه■

کاهشدرتواندمیضعیفعلمیاثریامقالهگونههرانتشار.بکاهدعلمیکاراعتبار
.باشدداشتهناپذیریجبراناثرمؤلفاعتبار
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اخالق پژوهشی
:پژوهشدراخالقیمعیارهاینقضموارد

تتحقیقا.آنپدیدآورندگانومرجعذکربدوندیگرانعلمیمطالباخذ:اطالعاتسرقت■
دیدزنوعینامذکربدونآنانمطالبنقل.شودمیمحسوبآنانداراییهایازجزئیدیگران

بتعقیمستلزمپدیدآورندگانومؤلفانحقوققانوندارایکشورهایدروآیدمیشماربه
.استحقوقی

ترمناسبمحققنظرموردگیرینتیجهبرایکهنحویبههادادهکردنصاف:هادادهآرایش■
.باشد

هادادهسایرریختندورومحققفرضیهباسازگارنتایجحفظ:هادادهپاالیش■

.پایهبیآزمایشیونتایجمطلوبهایدادهایجاد:هادادهجعل■

یااهآزمایشگیکدراستممکنتحقیقیکارهر:تحقیقاتیومالیحامیاننکردنذکر■
وتشکررتقدیبخشدرآنهانامکهاستآناخالقمقتضایکهشودانجامبیمارستانیاکارخانه

.شودذکر

جنتایواطالعاتازبرخیبرحدازبیشتاکیدوناخواستههایدادهازگریز:خودفریبی■
آزمایشی

قاالتمدررامقالهمتندرشدهاستفادهجمالتتکتکتوانمیافزارهایینرمازاستفادهباامروزه
با،ترتیباینبه.(همانندجو-یابمشابه)کردردیابیوجستجوقبلیشدهچاپکتبو

یشرفتهپکشورهایدر.شودمیبستهعلمیسرقتبابافزارها،نرماینازاستفادهشدنفراگیر
.استسنگینخیلیآنمجازاتونیستعلمیتقلبیاادبیسرقتازباالترگناهی
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اصول اخالق گفتگو
.باشیمقایلماندن،متفاوتوبودنمتفاوتحقهمگانبرای-1■

.بنشانیمکرسیبهراخودسخنممکن،طریقهربهنکوشیموباشیمپذیرحق-2■

.هستیمشکیباییوبردبارینیازمندچیزهرازبیشگو،وگفتیکدر-3■

جدااشدبتهدیدیاوتمسخرتحقیر،توهین،متضمنکههاییواژهوالفاظبردنکارهباز-4■
.ورزیمامتناع

.کنیمتاملآنهادروتوجهمقابلفرددالیلبهدقتباوبیاموزیمرادادنگوشهنر-5■
.شودمیمحسوبگووگفتهایآمادگیاهمازسکوتتمرینوتمرکز

میبانزبرکهسخنانیبهصرفاوبپرهیزیممقابلفردبهزدنبرچسبوخوانینیتاز-6
.بیندیشیمآنهابهودهیمفراگوشآید،

راهمفآنهابرایرادالیلیودهدسامانرامدعیاتشبتواندتاکنیمکمکرامقابلفرد-7■
.کند

نسبت)منتقدانهتیزنگاههمراهبه(سخنصاحببهنسبت)رابینیخوشوهمدلیاصل-8
.بداریمپاس(مدعیاتبه

.نکنیمتبدیلبازندهوبرندهاعالموافرادمیانآزماییزورمیدانبهراگووگفت-9■
.نکنیمتبدیلآنواینارشادوخطابهووعظمجلسبهراگووگفت-10

.پذیریمرابدیگریمعقولومستدلسخنانونورزیمتعصبوابرامدلیل،بیباورهایبر-11■



اخالق و محیط زیست

:زیستمحیطدربحرانهاینشانه

هواآلودگیگسترشازناشیومیرهایمرگوبیماریهافزونی■

گیآلود)هارودخانهوشهرهااطرافدرآنهااصولیغیردفعوشهریضایعاتفزایندهتولید■
(زیرزمینیوسطحیآبهای

گیاهیپوششوکشاورزیخاکهایکنندهنگراننابودیوفرسایش■

(ایراندرسالدرهکتارهزار200)کشورجنگلهایسطحکاهش■

(شهرهاریهنابودی)مسکونیمناطقبهشهرهاسبزفضایوپارکهاباغها،تبدیل■

هارودخانهآبهایآلودگی■

وایرانیوزنگآهو،،یوزپلنگپلنگ،ببر،شیر،مانندوحشیحیواناتازبسیارینسلانقراض■
...وطالییعقابخاکستری،پلیکانمانندازپرندگانبرخینابودینیز

...ومرجانهاخاویاری،ماهیانوفکایرانی،تمساحمانندآبزیانازبرخینسلنابودی■

)انزلیگاوخونی،مانند)تاالبهاو(هامون،مهارلو،زریبارارومیه،)هادریاچهشدنخشک■

.مسئولندزیستمحیطانهدامخطربرابردراخالقمدارانسانهایسایرومهندسان
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اخالق محیط زیستی
مهماخالقیمالحظات

یفورزیانماامروزاقداماستممکن.استمدتوطوالنیتدریجیزیستمحیطدرتاثیرات•
.باشدرسانآسیبدرازمدتدراماباشدنداشتهجامعهوطبیعتبرای

لحظهوزودگذرنگاهباونسنجیدهصورتبهنیستیمآنمالککهچیزهاییمورددرمعموالما•
مدتدرازنگاهودوراندیشیباشخصیوسایلباارتباطدرکهحالیدرکنیممیبرخوردای

.کنیممیعمل

عمنابازکهطورهمانمهندسان.استآیندهوحالدرانسانهامشترکثروتطبیعیمنابع•
.ندکنحفظآیندهنسلهایبرایراآنهابایدکنندمیاستفادهپیشرفتبرایطبیعی

تدویناییدریطوفانهایوسوزیآتشزلزله،سیل،نظیرحوادثیکنترلبرایهاییبرنامهباید•
مینهزایندرمهندسانونسازندنابودرابشریتمشترکمیراثحوادثاینتادرآیداجراوبه

.دارندبیشتریمسئولیت

هتریبساختطرزوبادواممصالحازآنهااهمیتنسبتبهمستحدثاتساختدربایدمهندسان•
فواصلدرآنهانوسازیوساختمانهاتخریب.رودباالترایراندرساختمانعمرتاکننداستفاده

تخریب،زایدموادحدازبیشتولیدانرژی،منابعاتالفمصالح،رفتنازبینباعثکوتاهزمانی
.گرددمیخانوارهایهزینهافزایشوزیستمحیط
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مهندسی و توسعه پایدار

نحویهبجامعهیکمردماقتصادیواجتماعیزندگیمندنظامبهبودازاستعبارتپایدارتوسعه■
منابعهبایلطمهفعلی،نسلنیازهایتامینبرعالوهوباشدداشتهرادرازمدتدردوامقابلیتکه

آلودگیترلکنوطبیعیمنابعازبهینهاستفادهپایدارتوسعهدر.نسازدواردبعدینسلهاینیازمورد
.استمهندساننظرمدفسیلیسوختهایوخامموادتبدیلازناشیهای

:دکرتعریفگونهاینراپایدارتوسعهزیست،محیطجهانیکمیسیون■
ایهسرمهدایتمنابع،ازاستفادهدراستتغییریفرایندپایدارتوسعه»

باکهاستنهادیتغییریوتکنولوژیتوسعهگیریسمت،گذاریها
.«باشدسازگارآیندهوحالنیازهای

دربارههمگانیآموزشبهمنابعازبهینهاستفادهبرایصحیحریزیبرنامهبرعالوهپایدارتوسعه■
ارپایدتوسعهزیرا.داردنیازوانرژیموادصحیحمصرفروشهایومنابعمحدودیتزیست،محیط

.استپذیرامکانعمومیمشارکترهگذرازتنها

بحرانرهدرباجامعهحقبهنگرانیهایرفعباهمراهجوامعپیشرفتبرایاستتالشیپایدارتوسعه■
پیوست)دشوگنجاندهنیزمحیطیزیستمطالعاتبایدپروژههردرمطالعاتبنابراینزیست،محیط
.(محیطیزیست

آنهاهوظیفمحلی،جوامعدرآنسازیبومیوتکنولوژیوعلمتوسعهدرمهندساننقشبهتوجهبا■
بسیاراجراییهایپروژهمتندرمحیطیزیستاخالقدادندخالتوزیستمحیطحفظدر

.استسنگین

مدهعهدفکهعمومیرفاهوسالمتامنیت،.داردمستقیمارتباطانسانیحقوقبامهندسیحرفه■
بهوفقممهندسامروزه.داردوثیقارتباطپایدارتوسعهوزیستمحیطبااستمهندسیفعالیتهای

توجهبشرمدتدرازمنافعوزیستمحیطحفظبهخودهایطراحیدرکهمیشوداطالقکسی
.باشدداشته
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مهندسی اخالق
دسیمهندیگرعبارتبهاخالقی؛نظامیکاساسبرخوددراخالقیصفاتایجادورفتاراصالحیعنی؛اخالقمهندسی

.استنفستهذیبوخودسازیمعنایبهاخالق

.استانسانیارزشهایواخالقازبرخورداریگرودرجوامعپیشرفت:اخالقمهندسیضرورت

استمردنیاخالقفاقدگشتکهقومیاندزندهاخالقبهروزگاراقوام:گنجوینظامی

وهنگیفرمنشأباشد،داشتهاقتصادییاعلمیمنشأآنکهازبیشماضعفکهدهدمینشانفرهنگیشناسیآسیب
.دارداخالقی

یخردگریزآشکارنمود(شخصیتکیش)خودخواهیوخودمحوریخودشیفتگی،.استخردورزیاخالقمهندسیپایه
.است

معنادار.3شادمانه.2خوب.1:استویژگی3دارایمطلوبوخردمندانهزندگییک

.استاخالقیموازینبرومنطبقشرافتمندانهزندگیمعنایبهخوبزندگی

.استروانیسالمتوشادیباهمراهزندگیمعنایبهشادمانهزندگی

.استهدفداروارزشمندزندگیمعنایبهمعنادارزندگی

مهندسبنابراین.استپذیرامکانویژگی3اینتقویتباتنهااست،مهندسیفعالیتهایهدفکهمردم،زندگیبهبود
.کندآمادهبعدیسهزندگیاینبرایراخودابتداباید

اگریعنیاست؛درازمدتوفراگیرشادمانیشادی،ازمنظورالبتهاست؛شادیهمانوجهیسهاینمرکزیهستهدرواقع
.باشدویژگیهااینسههردارایمازندگیبایدیابیم،دستمدتدرازوافرشادیبهبخواهیم
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مهندسی اخالق یا مدیریت رفتار
:گامهای مدیریت رفتار■

(عزم شخصی)تصمیم گیری برای تغییر رفتار ■

شناسایی نقاط قوت و ضعف شخصی■

شناسایی و تعریف رفتار هدف و وجه تمایز آن با رفتارهای مغایر■

برای تغییر رفتار هدفگذاری■

(پایش رفتار)یا محاسبه نفس خودپایی■

(ارزیابی کنشی)شناخت متغیرهای تاثیر گذار بر رفتار هدف ■

ه با توجه ب)انتخاب راهبردهای مناسب برای تغییر رفتار و مدیریت آن ■
(و پی آمدهاپیشایندها

ارزیابی تغییر رفتار و ارزیابی راهبردهای مدیریت رفتار■

اجرای راهبردهای نگهداری رفتار جدید■

ترجمه  ربرگمیلتننوشته “ شیوه های تغییر رفتار”به کتاب مندانعالقه 
.مراجعه کنندفتحی آشتیانی
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شیوه خودسازی یا مدیریت رفتار
ازلقبصبحروزهرباید.استامراینبرایقاطعگیریتصمیمخودسازیدرقدماولین■

:کنیمزمزمهخودباراجملهاینکاریهر

راهدرراقدممؤثرترینتاببندمهمتکمربایدخوددرازمدتوافرشادیبهدستیابیبرای
ویژهبهجامعهبهچشمداشتبدونوریابیخدمتوخودانسانیارزشهایپرورش

.بردارمافرادنیازمندترین

یارزیابخوددرانسانیارزشهایپرورشبرایکارمهمترینرفتاری،هدفگذاریازپس■
سنفمحاسبهعنوانبهاسالمیاخالقدرامراین.استخودرفتارهایهفتگییاروزانه
:ودشمیبردهکاربهزیرصورتبهسنجیاخالقرابطهکاراینبرای.استشدهتعبیر

Ethics = F – R

Fان،احسونیکیدیگران،حقوقمراعاتامانتداری،،راستگوییشاملاخالقیفضایلنماد
...وتوکلسپاسگزاری،محبت،,عدالتجویی،صرفهشجاعت،بردباری،وصبرگذشت،

Rوخشونتگریزی،قانوندزدی،کشی،حقدروغگویی،ماننداخالقیرذایلنماد
محیطهبتعرضدیگران،بهاحترامیبیناسزاگویی،تهمت،غیبت،حسادت،پرخاشگری،

...وبطالت،شهوترانیدورویی،حرص،رشوه،دادنیااخذزیست،

ابیارزیوپایشباروزهراخالقی،رذایلوفضایلازهریکبرایمعینامتیازتعیینبا■
یادداشتخوددفتردرراآنوآوردهدستبهراخودروزانهاخالقیامتیازخودرفتارهای

.کنیدمقایسهقبلماهوبارسمراخوداصالحروندمنحنیماهانهونمایید



سوگندنامه مهندسی
ایدارپتوسعهوانسانهارفاهوزندگیدرخودمهندسیفعالیتهایتأثیرونقشازکاملآگاهیبا..............من

:کهکنممییادسوگندانسانوجهانپروردگاربهخودمهندسیفعالیتآغازدرجهان

.باشموفادارسوگنداینبهخوداجتماعیوایحرفهشغلی،زندگیسراسردر.1

کهاقدامیهیچبهوبیندیشمآفرینشپدیدهانگیزترینشگفتوخردصاحبموجودیکعنوانبهانسانبه.2
.نورزممبادرترساند،آسیبانسانیتوانسانبه

گهنروزبهراآنتابکوشموبدانممغتنماست،بشریمشترکمیراثکهراخودایحرفهتجربهودانش.3
.بیفزایمبشریسودمندهایتجربهودانشگنجینهبهخودتوانحددرودارم

ومرزاینازامکردهکسبمهارتوفرهنگودانشازآنچه.امشدهپروردهآندرکهاستمنزادگاهایران.4
.کنماداآیندگانونیاکانممردمانم،سرزمینم،بهراخوددینتاکردخواهمکوششلذااست،بوم

.باشمداشتهکشورمپایدارتوسعهدرمؤثرینقشتاکنمتالشخودایحرفهزندگیطولدر.5

بالندهمقدسمکانایندرمنازپسکهکسانیبهواستمنفنیوعلمیمربیکهدانشگاهبهتوانحددر.6
.کنمخدمتشد،خواهند

وحفظدروبدانمبشرتمامهایسرمایهراکارنیرویوزیستمحیطانرژی،ماده،چونهستیهایسرمایه.۷
.بکوشمآنهابهسازیودرستکاربرد

حقوقواجتماعمنافعحفظعمل،سرعتعدالت،نظم،دقت،صداقت،خودمهندسیفعالیتهایتمامدر.8
درراخودزحماتمادیارزشوکنمطردرااخالقیرذایلدیگروخواریرشوه.کنممراعاترادیگران

.کنمطلبمتعارفومعقولحد
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باشمعهدمتودلسوزمهربان،آنهاباوداشتهنظردرخودفعالیتهایتمامدرراانسانهاآیندهوایمنیسالمت،.9
.کنمجستجوهمگانمنافعدرراخویشسودهموارهو

دانشحیطهدرفقطراکاروکنممراعاتراایحرفهاستانداردهایخودمهندسیکوششهایتمامدر.10■
عمنکهمواردیدر.دارمکاملفنیاحاطهآنهابهکهکنمامضارامدارکیفقطوبپذیرمخودتواناییو

ردوسازممنتشررایگانصورتبهوآزادانهراخوددانشندارد،وجوداختصاصیمالکیتحقوقانونی
.بگذارمدیگراناختیار

.باشمنوآوروجومشارکتپذیر،مسئولیتمتعهد،فردیشده،محولوظایفادایدر.11■

وجودهبراوطنمومردمبهریابیخدمتگزاریبهعالقهوعشقوصفاومحبتازپرمحیطیتابکوشم.12■
ارزشهایوبدارمدوستعقیدهوسنجنسیت،مذهب،نژاد،ملیت،بهتوجهبدونراخودهمکارانوآورم

.دهمپرورشآناندروخوددرراانسانی

برعالوهراآمدهدستبهموفقیتهای.باشممتواضعفردیهمیشهخودمهندسیکوششهایتمامدر.13■
.نمکسپاسگزاریوقدردانیآنانازوبدانمآفرینشنظاموهمکارانتالشمرهونخود،کوششوسعی

خطاهایباشم،همکارانصادقانهاظهارنظرونقدپذیرایوجویاخودمهندسیکوششهایتمامدر.14■
حیثیت،بهزدنلطمهازوباشمقایلارزشدیگراننقشوگروهیهمکاریبرایوکنماصالحراخود

.کنمخودداریآنانبرایبدخواهانهاقداماتازوپرهیزدیگراناشتغالیاداراییشهرت،

تقبالاسشود،میانجامعمومیرفاهتوسعهمنظوربهکهاجتماعیفعالیتهایوفرهنگیکوششهایاز.15■
.کنمشرکتآنهادرو

.باشمایحرفهوجدانومهندسیاخالقاصولرعایتبههمکارانممشوق.16■

هبکاملپرهیزگاریوچشمداشتبیورزیعشقباراریابیخدمتمؤثرترینتابندمهمتکمر.1۷■
.یابمدستواقعیشادیوتعالیدرجهباالترینبهآنواسطهبهتادهمارائهافرادنیازمندترین
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