








خواندن و موانست با کتاب باید تغییراتی را در جامعه به نفع موازین االھی و انسانی ایجاد کند. به یقین، در این 
میان، موازین اخالقی دسته ای از موازین اصیل، فراگیر و تعیین کنندة جھت کتابخوانی اند تا آنجا که اگر انس 
با کتاب، جھان ھای اجتماعی را به سمت تحقق موازین اخالقی نکشاند، کم فایده و ناقص است. حرکت به سمت 
موازین اخالقی بواسطه مطالعه و خواندن، می طلبد که ھمه اجزا و افراد جامعة مشتاق به خواندن، از مولف و 
مترجم تا ناشر، از منتقد و مرورنویس تا مدیر و از کتابدار و عضو کتابخانه تا مروج کتاب، ھمه و ھمه، خود 

را به ارزش ھاي اخالقی، باورمند و متعھد بدانند. 
براین اساس، سند جامع اخالقي نھاد کتابخانه ھای عمومی، بعنوان نھادی موثر در پھنة مطالعه و خواندن 
کتاب، با ھمکاری جمعی از اساتید و اعضای ارجمند ھیات علمی مسلط بر این عرصه، تدوین شد تا به مثابة 

میثاق نامه ای برای حرکت به سمت اخالق محوری خادمان کتاب و کتابخانه و دانش گستری، تلقی شود. 
این سند، تنھا میثاق نامه ای درون سازمانی میان ارکان و اجزای کتابخانه نیست بلکه تعھدنامه ای است جامع 

برای بسط و درک مفاھیم اخالقی پرمایه درمیان طالبان و مشتاقان دانش و آگاھی و خواندن.
بدین منظور، اعضای شریف خانوادة نھاد کتابخانه ھای عمومی، ضمن ھم دلی و پای بندی به این سند، سعی 
مضاعف خواھند داشت تا خود و جامعة اطراف خود را به حسنات اخالقی برآمده از سیره و سّنت نبوی صلوات 
الله علیه و آله، مجھز کنند تا ارزش ھای االھی و انسانی، به قدر ھمت شان، زمینه استقرار بیابند، ان شاءالله. 

ومن الله التوفیق 
علیرضا مختارپور

دبیرکل نھاد



 



 

️ داری ︋﹥  1. ﹨︣ آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ در د︨︐︣س ﹝︀ ا︨️، ا﹝︀﹡️ ا﹜﹩ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ و ︋︣ ا﹝︀﹡
﹝︺﹠︀ی ا︨︐﹀︀دۀ ︋﹫﹠﹥ از آن ﹥ در ا︠︐﹫︀ر ﹝︀ ا︨️، ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.

︠﹢د  ا︠﹑﹇﹩  و  ︣﹁﹥ اي  و︸﹫﹀﹤  را   ︹︋︀﹠﹞ و  ا︵﹑︻︀ت   ﹤︋ ︫︣و﹡︡ان   ﹩︋︀ ️ د︨  .2
﹝﹩ دا﹡﹫﹛.

︡﹝︀ت ﹋︐︀︋︡اری و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩  ﹥ ︻︡ا﹜️ ︑﹢ز︺﹩،  رو﹥ ای و ر﹁︐︀ری در︠  3. ﹨﹞﹢اره︋ 
.﹜︡﹠︊︀︎

4. ا︐︣ام و ︑﹊︣﹛ ﹨﹞﹤ ا﹡︧︀ن ﹨︀ در ﹝﹫︳ ﹋︀ر ﹝︣ام ﹝︀ ا︨️.
️ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ﹝︀ ا︨️. 5. در︨︐﹊︀ری، ︮︡ا﹇️، ︮︣ا️ و ︫﹀︀﹁﹫️ ﹝︊﹠︀ي ﹁︺︀﹜﹫

.﹜︡﹠︊︀︎ ای ﹤﹁︣ ن﹢︫ ﹥﹝﹨ ︣ی در︢︎︡﹆﹡ و ﹩﹢﹎ ︨︀︎ ﹤︋ .6
︡﹝︀ت ﹋︐︀︋︡اری و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩  ︭﹙️ ﹝︀ در︠  ﹥ ﹝﹆︣رات،︠  ︀︊﹠︡ی︋  7. ﹇︀﹡﹢ن ︢︎︣ی و︎ 

ا︨️. 
 ︣︢︎ ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫ ﹢د︎  ﹥ ﹆﹢ق︠  ︡︡آور﹡︡﹎︀ن ا︔︣ و ﹨﹞﹊︀ران، ﹝︀ را ﹡︧︊️︋  8. ﹋︀ر︋︣ان،︎ 

.️﹁︀ ︡﹠﹨ا﹢︠

ی ول اخال ا





منشور اخالقی نھاد، منشوری چھاروجھی است که مسؤولیت ھای اخالقی نھاد را در قبال ھمه صاحبان حق در چھار گروه 
منافع ملی، کاربران، کتابداران و کارکنان و پدیدآورندگان اثر بیان می کند.  

نھاد کتابخانه ھای عمومی کشور به عنوان یک سازمان اخالق گرا و فّعال در حرفۀ 
اخالق بنیان کتابداری و اطالع رسانی، خود را موّظف می داند که با وقوف بر حقوق 
ھمۀ صاحبان حق، پایبندی بر آن حقوق را سرلوحۀ سیاست ھا، برنامه ھا و اقدام ھای 
ی شھروندان، نظام 

ّ
خود قرار دھد. نھاد خود را در قبال کشور، مصالح و منافع مل

مقّدس جمھوری اسالمی، پدیدآورندگان آثار علمی و فرھنگی و ھمۀ مؤسسه ھا 
ھمکاران  و  کتابداران  به ویژه  اطالع رسانی  و  کتابداری  فّعال در حرفۀ  و ھمکاران 
از صاحبان حق  یک  ھر  قبال  را در  نھاد  نھاد، مسئول می داند. مسؤولیت ھای 

به تفصیل برمی شماریم و برای پایبندی به آن ھا برنامه ریزی می کنیم.    

بخش اول
منشور اخالقی نھاد کتابخانهھای عمومی کشور1

️ ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ ﹡︀د را در ﹇︊︀ل ﹨﹞﹥  1. ﹝﹠︪﹢ر ا︠﹑﹇﹩ ﹡︀د، ﹝﹠︪﹢ری ︀رو︗﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︧﹣و﹜﹫
︀︮︊︀ن ﹅ در ︀ر ﹎︣وه ﹝﹠︀﹁︹ ﹝ّ﹙﹩، ﹋︀ر︋︣ان، ﹋︀ر﹋﹠︀ن، و ︡︎︡آور﹡︡﹎︀ن ا︔︣ ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠︡.



مسؤولیت اخالقی نھاد در قبال جامعه، 
منافع ملی و شھروندان

ی و حقوق شھروندان در 
ّ
ی را مھم ترین صاحب حق می داند و بر حفظ و ارتقاء منافع مل

ّ
نھاد، جامعه مل

ایفای نقش حرفه ای خود تأکید می کند.
︀︡ار ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ︻﹙﹞﹩ ﹋︪﹢ر، ﹝︧﹣و﹜﹫️  ﹊﹢﹁︀﹩ ︗︀﹝︺﹥ و ︑﹢︨︺﹥︎  ︣و﹡︡ان،︫  ︣ورش ﹁﹊︣ی︫  1. ﹝︪︀ر﹋️ در︎ 

﹝︀ ا︨️.
﹛︀︭﹞ .2 و ﹝﹠︀﹁︹ ﹝ّ﹙﹩ و ︨﹑﹝️ ا︗︐﹞︀︻﹩ را ︋︣︑︣ از ︻﹑﹅ و ︨﹑︫ ﹅︭﹩ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛.

ار︑﹆︀ی  و  ︋︊﹢د  ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی  ا︖︀د   ،︹︋︀﹠﹞  ﹩︋︀ آ︨︀ن ا︵﹑︻︀ت،  ﹋︣دن   ︣︢︎ د︨︐︣س  ،﹩﹞﹢﹝︻ آ﹎︀﹨﹩  ا︫︀︻﹥   .3
ن ا︣ان ا︨﹑﹝﹩، ﹝︣︑ ﹜﹟ و︸﹫︿ۀ ︣﹁﹥ ای و ا︠﹑﹇﹩ ﹝︀ ا︨️.        ّ︡ ﹁︣﹨﹠﹌ و ︑﹞

 ️﹞﹑ ﹢اد ﹆﹢﹇﹩، ︨﹢اد︨  ﹢اد ر︨︀﹡﹥ ای،︨  4. در ︗️ ا﹁︤ا︩ ︨﹢اد ︻﹞﹢﹝﹩ در ﹢زه ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹨﹞︙﹢ن︨ 
و ︨﹢اد ا︠﹑﹇﹩ و ︻﹙﹞﹪ ︗︀﹝︺﹥، ︑﹑ش و ︋︀ ︀︨︣ ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹁ّ︺︀ل در ا ﹟﹢زه ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.

5. ﹝︪︀ر﹋️ ﹁ّ︺︀ل در ار︑﹆︀ء دا﹡︩ و ︗︀﹍︀ه ︣﹁﹥ ای ﹋︐︀︋︡اری و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و ﹨﹞﹍︀﹝﹩ ︋︀ آ︣︠﹟ د︨︐︀ورد﹨︀ 
️ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ︠﹢د ﹝﹩ دا﹡﹫﹛. در ا ﹟︣﹁﹥ را از ﹝︧﹣و﹜﹫

️ ︀︋﹩ آ︨︀ن و ︋︣ا︋︣ ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ︋︣ای  6. ر︻︀️ ︻︡ا﹜️ ا︗︐﹞︀︻﹩ در ارائۀ ︠︡﹝︀ت ﹋︐︀︋︡اری و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و د︨
﹨﹞﹥ ا﹇︪︀ر ︗︀﹝︺﹥ ︋﹥ و︥ه در ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︣وم، ﹝︣ام ا︠﹑﹇﹩ ﹝︀ ا︨️.

﹛ ︠﹢د  ︡﹝︀ت ﹋︐︀︋︡اری را︨   ︠﹤︀ت ﹇﹢﹝﹩ و ا﹇﹙﹫﹞﹩ در ارا︷﹑﹞ ︤﹫﹡ و ︀﹨ ️ 7. ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹨﹠︖︀ر﹨︀، ارزش ﹨︀، ّ︨﹠
در ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋︪﹢ر ﹝﹩ دا﹡﹫﹛.

 ️︗ در  ﹝︣د﹝﹪،  ﹎︣وه ﹨︀ي  و  ﹡︀د﹨︀  و  ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀   ︣︀︨  ︀︋ ﹨﹞﹊︀ری  و   ﹩﹡︡﹞ ا﹝﹢ر  در  ︨︀ز﹝︀﹡﹩  ﹝︪︀ر﹋️   .8
︎﹫︪︣﹁️ دا﹡︪﹪ ﹋︪﹢ر، و︸﹫﹀﹤ ا︠﹑﹇﹩ ﹝︀ ا︨️.

و   ︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋  ︀﹨ ️ ︨︀﹫︨  ﹤︋  ️︊︧﹡  ﹩﹢﹍︨︀︎ و  ︡ ︢︎︣ی  ﹆﹡  ︣︋ ﹡︀د  و  ا︨️  ︫︣و﹡︡ان   ﹅ّ ︨︀ز﹡︡ه،   ︡﹆﹡  .9
︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︠﹢د ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

10. ﹝﹫︣اث ﹝﹊︐﹢ب را از ﹝︀﹞︨︣ ﹟︣︑ ﹜﹥ ﹨︀ي ﹝ّ﹙﹩ ﹋︪﹢ر ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ و در ︮﹫︀﹡️ از آن ﹨︀ و ︋︣ه ﹝﹠︡ی ︗︀﹝︺﹥ 
از آن ﹨︀ ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.

︩ ورزی در ︗︀﹝︺﹥ و︸﹫﹀﹥ ︣﹁﹥ ای و ا︠﹑﹇﹩  11. ︑︣و︕ ﹁︣﹨﹠﹌ ︠﹢ا﹡︡ن، ﹋︐︀ب ︠﹢ا﹡﹩، ︑︣و︕ ︠︣د﹎︣ا﹩ و دا﹡
﹝︀ ا︨️.

12. ر︻ ️︀﹆﹢ق ﹨﹞︀︧﹥ ﹨︀ی ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ﹨︀ و ︎︣﹨﹫︤ از ︨﹙︉ آرا﹝︩ آ﹡︀ن ﹝︣ام ا︠﹑﹇﹩ ﹝︀ ا︨️.
 ﹩︐︧ز ︳﹫﹞ اد﹢  ︨︩︣ای ا﹁︤ا 13. ︑︣و ﹌﹠﹨︣﹁ ︕﹀︀︸️ از ﹝﹫︳ ز︧️ (︵︊﹫︺﹩، ﹫﹢ا﹡﹩ و ا﹡︧︀﹡﹩)، ︑﹑ش︋ 

︫︣و﹡︡ان، ﹝︺︣﹁﹩ و ﹞︀️ از آ︔︀ر ︑﹢︨︹ۀ ﹀︀︸️ از ﹝﹫︳ ز︧️، و︸﹫﹀﹥ ︣﹁﹥ ای و ا︠﹑﹇﹩ ﹝︀ ا︨️.
14. ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ ﹨﹞﹊︀ران ﹝︀ در ار︑﹆︀ء ﹁︣﹨﹠﹌ و ︨﹢اد ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣و﹡︡ان ﹨︧︐﹠︡. ﹞︀️ از ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ و ︑︣︾﹫︉ 

آ﹡︀ن ︋﹥ ︀︎︊﹠ِ︡ی ا︠﹑ق ر︨︀﹡﹥ ای را ﹝︣ام ︠﹢د ﹝﹩ دا﹡﹫﹛.
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مسؤولیت اخالقی نھاد در قبال کاربران 2
 ﹟︣︑ ﹜﹞ از   ﹤﹋ ﹝﹪ دا﹡︡  ا︗︐﹞︀︻﹪   ﹪﹍﹠﹨︣﹁ ﹝︣﹋︤ي  را   ﹪﹞﹢﹝︻  ﹤﹡︀︋︀︐﹋ ﹋︪﹢ر،   ﹩﹞﹢﹝︻ ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ﹨︀ی  ﹡︀د   .1
️ ﹨︀ي ︣﹁﹥ ای آن در ﹋﹠︀ر ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ا︗︐﹞︀ع ﹝﹢ر، ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ و ﹢﹍︨︀︎﹩ ︋﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ي  ر﹢﹞︃﹞

﹋︀ر︋︣ان ا︨️.
و  ﹝﹙﹪، ﹅ ﹋︀ر︋︣ان ا︨️   ﹛︀︭﹞ و﹁﹅ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ︹﹡︀﹞ و  ︋﹥ روز، ︗︀﹝︹  ا︵﹑︻︀ت  2. د︨︐︨︣﹩ آ︨︀ن ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ 

︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹞︀️ از ا ﹟ّ﹅ ﹋︀ر︋︣ان، ︠︡﹝︀ت ﹋︐︀︋︡اری را ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹩ د﹨﹫﹛. 
 ︣︮︀﹠︻ ﹤﹝﹨ .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹠︀د﹡ ای ﹤﹁︣ ن﹢︫ ﹤﹝﹨ ا﹡︧︀﹡﹩ آن ﹨︀ را در ️﹞︣ا﹋ ︶﹀ ︣ام ︋﹥ ﹋︀ر︋︣ان و︐3. ا
﹝﹢︗﹢د در ﹋︐︋︀︀﹡﹥ در ︫︣ا︤﹫﹁ ︳﹊﹩ و ﹫︡﹝︀ن ︑︀ ر﹁︐︀ر ﹋︐︀︋︡اران ︀︋︡ ا︧︀س ارز︫﹞﹠︡ی را ︋﹥ ﹋︀ر︋︣ان و 

﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹎︣ا﹝﹩ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹋﹠︡.
️ داری ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹝﹢ال و ا︵﹑︻︀ت آ﹡︀ن، ﹝︣ام ا︠﹑﹇﹩ ﹝︀ ا︨️. ︭﹢︮﹩ ﹋︀ر︋︣ان، رازداری و ا﹝︀﹡  ︠﹜︣ ︶﹀ .4

︡ ︢︎︣ ﹝﹩ دا﹡︡ و از د︡﹎︀ه ﹨︀ و ا﹡︐﹆︀د﹨︀ی ﹋︀ر︋︣ان ا︨︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹝︪︀ر﹋️  ﹡ .5︀د ︠﹢د را ︨︀︎﹍﹢ و ﹡﹆
آ﹡︀ن ﹎︀﹝﹩ ﹝﹣︔︣ در ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت ﹋︐︀︋︡اری و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا︨️.

6. ﹝﹢ا︗﹥ۀ ︮︀د﹇︀﹡﹥، ﹫︮ و ︻︀د﹐﹡﹥ ︋︀ ﹨﹛ۀ ﹋︀ر︋︣ان، ︮︣ف ِ﹡︷︣ از ︗﹠︧﹫️، ﹇﹢﹝﹫️ و ﹡︥اد، ﹝︣ام ا︠﹑﹇﹩ ﹝︀ 
ا︨️.

7. ︑﹑ش ﹝︧︐﹞︣ ︋︣ای ا﹁︤ا︩ ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت و ︋︣︠﹢ردارِی از ︋︀﹐︑ِ︴︨ ﹟︣ د︨︐︨︣﹩ ﹋︀ر︋︣ان ︋︀ ﹡﹫︀ز﹨︀ی 
و︥ه (از︗﹞﹙﹥ ﹡︀︋﹫﹠︀︀ن و ﹋﹛ ︋﹫﹠︀︀ن، ﹡︀︫﹠﹢ا︀ن و ﹋﹛ ︫﹠﹢ا︀ن، ﹡︀︑﹢ا﹡︀ن و ﹋﹛ ︑﹢ا﹡︀ن) و︸﹫︿ۀ ︣﹁﹥ ای و ا︠﹑﹇﹩ 
﹡︀د ا︨️. ﹨﹞﹊︀ران ﹝︀ از ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹝ّ﹠️ در ارائۀ ︠︡﹝︀ت و ا︖︀د ر﹡︕ ︋︣ای ﹋︀ر︋︣ان ︋﹥ ِ︗︡ ︠﹢دداری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

8. ارا﹥ ﹝︪︀ورة ︑︭︭﹩ و ﹝︪﹀﹆︀﹡﹥ ︋︣ای ﹋︀ر︋︣ان و ا︐︣ام ︋﹥ ︨﹣ال آن ﹨︀ ﹝︣ام ﹝︀ ا︨️.
9. ︋︣︠﹢رداری از ﹋︐︀︋︡اران و ﹋︀ر﹋﹠︀ن  ،﹤︐︧︀︫︣﹁﹥ ای و ﹝︐ ﹅﹚ّ﹅ ﹋︀ر︋︣ان ا︨️. ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹋︐︀︋︡اران 

︉ ا﹡︡، و︸﹫︿ۀ ﹝︀ ا︨️. و ﹋︀ر﹋﹠︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹜︀ظ ︣﹁﹥ ای و ا︠﹑﹇﹩ ﹝﹠︀︨
.︡﹠︋︀﹫︋ ︣︢︎ ﹩﹠﹫︋ ︩ 10. ﹋︀ر︋︣ان ﹅ دار﹡︡ ﹡︀د را در ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹋︐︀︋︡اری و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︎﹫

︀ز﹝︀﹡﹩ ﹥ در ﹋︀ر﹋﹠︀ن و ﹥ در ﹝︋︀︐﹋ ︳﹫︀﹡﹥ ﹨︀، ارزش ا︠﹑﹇﹩ در ﹡︀د ا︨️. 11. آرا︨︐﹍﹩ ︸︀﹨︣ی ﹁︣دی و︨ 
12. ︋︀ ا︐︣ام ︋﹥ ز﹝︀ن ﹋︀ر︋︣ان، ︨︀︻︀ت ﹋︀ری را ︋︣ ا︨︀س ﹡﹢ع ﹡﹫︀ز ﹋︀ر︋︣ان ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. 



مسؤولیت اخالقی نھاد در قبال 
کتابداران و سایر ھمکاران

ھمۀ کارکنان نھاد امانت الھی و سرمایۀ راھبردی ھستند. دستیابی به اھداف خیر، تحّقق رسالِت حرفه اِی نھاد 
به دست توانای آنان است. ھمکاری آنان را ارج می نھیم و بر استیفای حقوق ماّدی و معنوی ایشان، تأکید داریم.

ت ﹨﹞﹊︀ران در ﹨﹞﹥ ︫﹢ن ︣﹁﹥ ای و︸﹫﹀﹥ ا︠﹑﹇﹩ ﹡︀د ا︨️. ّ︤ 1. ا︐︣ام ا︮﹫﹏ و ﹡︀﹝︪︣وط و ﹀︶ ﹋︣ا﹝️ و ︻
2. ا﹝﹠﹫️ ︫︽﹙﹩ و ﹝︺﹫︪︐﹩ ّ﹅ ﹨﹞﹊︀ران ا︨️. در ︑︃﹝﹫﹟ ﹆﹢ق ﹝﹊﹀﹩ و ︻︀د﹐﹡﹥ آ﹡︀ن ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.
️ِ ︑﹢ز︺ِ﹩ رو﹥ ای و ر﹁︐︀ری، ﹝︣ام ﹝︀ ا︨️. 3. ا︨︐﹆︣ار ﹡︷︀م ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ︎︀داش و ︗︤ا و ︑︃﹋﹫︡ ︋︣ ︻︡ا﹜

︀︫ ︣︋ ︡﹫﹋︃︑ .4︧︐﹥ ︨︀﹐ری، ︑﹑ش ︋︣ای ا︨︐︡ام و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ ﹋︀﹁﹩، ر︻︀️ ︑﹠︀︨︉ و ا﹡︺︴︀ف 
ار︑﹆︀ی ︫︽﹙﹩،   ️︮︣﹁ ا︖︀د  و  ا﹡︧︀﹡﹩  ﹡﹫︣وی   ︹ز﹢︑ و   ﹩︋︀︀︗ در  ︻︡ا﹜️   ️︀︻ر ︣﹁﹥ ای،   ︿︀︸︫︣ح و در 

﹝︧﹣و﹜﹫️ ︣﹁﹥ ای و ا︠﹑﹇﹩ ﹡︀د ا︨️.
5. ︋︣ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹡︷︀م ﹝﹠︡، ︋﹥ ﹝﹢﹇︹، ّ︫﹀︀ف و ﹋︀﹝﹏ ︋﹥ ﹨﹞﹊︀ران ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.

و ﹡﹍︣ش ﹨﹞﹊︀ران،  ︑﹢ا﹡ ﹩︀︣﹁﹥ ای  ار︑﹆︀ی ︨︴ دا﹡︩، ﹝︀رت،   ️︗ 6. ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧︐﹞︣ و ﹡︷︀م ﹝﹠︡ در
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا﹇︡ام ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.

﹝﹫︀ن ﹨﹞﹊︀ران،  و ︮﹞﹫﹞﹫️  ﹋︀ری  ﹋︀ر، ︑︣و︕ ﹡︪︀ط   ︳﹫﹞ آرا﹝︩ در  ️ روا﹡﹩،  ا﹝﹠﹫️، ︨﹑﹝ ︑︃﹝﹫﹟ ر﹁︀ه،   .7
و︸﹫﹀﹥ ا︠﹑﹇﹩ ﹡︀د ا︨️.

8. ﹨﹞﹊︀ران، ﹝︀ را ﹡︧︊️ ︋﹥ ا︨︣ار ︠﹢︩ رازدار ︠﹢ا﹨﹠︡ ︀﹁️. ︮﹫︀﹡️ از ︣﹛ ︭︠﹢︮﹩ ﹨﹞﹊︀ران در ﹨﹞﹥ 
︫﹢ن ︣﹁﹥ ای، ﹝︧﹣و﹜﹫️ ا︠﹑﹇﹩ ﹡︀د ا︨️.

️ داری در ﹇︊︀ل ا︪︀ن، و︸﹫︿ۀ  9. ﹨﹞﹥ ﹨﹞﹊︀ران و ا﹝﹢ال و دارا﹩ ﹨︀ی آ﹡︀ن ا﹝︀﹡️ ا﹜﹩ در ﹡︀د ﹨︧︐﹠︡ و ا﹝︀﹡
ا︠﹑﹇﹩ ﹝︀ ا︨️.

10. ارا﹥ ﹝︪︀وره ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ︫︽﹙﹩، ︻﹙﹞﹩ و... ︋︡ون ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹝ّ﹠️ و آزار و︸﹫﹀﹥ ︣﹁﹥ ای و ا︠﹑﹇﹩ ﹡︀د 
ا︨️.

.️﹁︀ ︡﹠﹨ا﹢︠ ﹢﹍︨︀︎ و ︣︢︎ ︡ 11. ﹨﹞﹊︀ران در ﹨﹞﹥ ︨︴﹢ح ﹝︀ را ﹡﹆
︣﹇︣ار ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ﹝︪︀ر﹋️ ﹨﹞﹥ ﹋︐︀︋︡اران  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر در︀﹁️ د︡﹎︀ه ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ران︋  12. ﹡︷︀م ﹝︪︀ر﹋️ ︻﹞﹢﹝﹩ را︋ 

در ﹁︣ا﹠︡ ︑︭﹞﹫﹛ ︨︀زی، ا︗︣ا و ﹡︷︀رت، ︨︣﹝︀﹥ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹡︀د ا︨️.
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مسؤولیت اخالقی نھاد در قبال پدیدآورندگان اثر1
حرفۀ کتابداری میانجی بین تقاضا و عرضۀ اطالعات است. نھاد ھویت حرفه ای خود را به وساطِت علمی و 
فّناورانه بین صاحباِن فکر (پدیدآورندگان) و کاربران می داند و بر حفظ و حمایت از حقوق مادی و معنوی 

آنان تأکید می کند.2 
1. ر︻︀️ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹁﹊︣ی و ﹆﹢ق ﹝︺﹠﹢ی ︡︎︡آور﹡︡﹎︀ِن ا︔︣ و ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا﹡︐︀ل و ︨︣﹇️ اد︋﹩ و ︻﹙﹞﹩ 

﹝﹛ ︑︣﹟ ﹝︧﹣و﹜﹫️ ا︠﹑﹇﹩ ﹡︀د ا︨️.
️ِ ︡︎︡آور﹡︡ه، ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹢﹨ ︿ِ︣︑ ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ︀︋ ﹤﹚︋︀﹆﹞ ︡آور﹡︡ۀ ا︔3︣ و︡︎ ️﹢﹨ ︶﹀ ︀د ︋︣ای﹡ .2

 ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹝ ،️︨ا ﹢﹍︨︀︎ ل ا﹁︣اد﹢︊﹆﹞ ︀ه ﹨︀ی ﹝︪︣وع و﹎︡3. از ︑﹢︨︹ۀ آ︔︀ر ﹝﹊︐﹢ب ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ و د
و از ︑︃︔﹫︣ ︻﹑︫ ﹅︭﹩ در ︑﹫﹥ ﹝﹠︀︋︹ ︠﹢دداری ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. 

4. ﹝︪︀ر﹋️ در ا﹡︐﹆︀ل د︡﹎︀ه  ﹋︀ر︋︣ان ︋﹥ ﹡︀︫︣ان و ︑﹑ش ︋︣ای ︑︧﹫﹏ ︑︺︀﹝﹏ ﹝﹫︀ن ︡︎︡آور﹡︡ه و ︠﹢ا﹡﹠︡ه 
را و︸﹫︿ۀ ا︠﹑﹇﹩ ︠﹢د ﹝﹩ دا﹡﹫﹛.

 ﹤︺︨﹢︑ و  ا︠﹑﹇﹩   ِ️ ر﹇︀︋ ز﹝﹫﹟ۀ  را  ﹝︀﹡︡﹎︀ر  آ︔︀ِر  ︡︎︡آور﹡︡﹎︀ن   ﹅﹢︪︑ و   ﹩﹝﹚︻  ︡﹆﹡ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی  ا︖︀د   .5
﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛. 

6. در ︑︣و︕ و ر︫︡ ا︠﹑ق ﹡﹢︧﹠︡﹎﹩ و ا︠﹑ق ﹡︪︣، ﹝︪︀ر﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. 

1- آثار شامل دست نویس، آثار مکتوب و منتشر شده ادبى و علمى، آثار هنرى، رسانه اى، نرم  افزارى، الکترونیکى و اسناد تاریخى، سیاسى 
و اقتصادى است و پدیدآورنده اثر شامل مؤلف، مصحح، مترجم، تلخیص کننده، گردآور، ویراستار، ناشر و همه فعاالن در فرایند پیدایش 

و نشر اثر است.
2- پدیدآورنده اثر، اعم از نویسنده، مترجم و مصحح کتاب یا مقاله، اصحاب مطبوعات و رسانهها و پدیدآورندگان آثار دیجیتال است.

3- هویت پدیدآورنده اثر غالبا با درج نام وى بر روى جلد، صفحه اول و شناسنامه حفظ مىشود. در فرایند نگهدارى اثر در کتابخانه 
امکان حذف یا تحریف آن وجود دارد که منجر به تضییع حق هویت پدیدآونده اثر مىشود.
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خود  حرفه ای  ھویت  وصف  را  امین»  «مشاور  کشور،  عمومی  کتابخانه ھای  نھاد  اعضای  ما 
و  اسالمی  و  انسانی  ارزش ھای  به  باور  پایۀ  بر  اطالع رسانی  و  کتابداری  در حرفۀ  و  می دانیم 
انقالبي ، خود را در قبال کاربران، منابع، اطالعات، پدیدآورندگان، خود، نھاد و حرفۀ کتابداری 

متعھد می دانیم.

بخش دوم
عھدنامه اخالقی کتابداران و فعاالن اطالع رسانی 



مسؤولیت اخالقی کتابداران در قبال 
کاربران و شھروندان 

برحسب آموزه ھای اسالمی وقتی نیاز کسی به سراغ ما می آید، درواقع درھای رحمت و نعمت الھی بر ما 
گشوده می شود. بر پایۀ این انگارۀ اخالقی، مراجعه به کتابخانه را فرصت خدمت رسانی و بھره مندی از رحمت 
و نعمت الھی می دانیم و ھرگز با مّنت یا آزار، خود را از آن نعمت محروم نمی کنیم. نیز تالش خود را براي 
بھترین  به  مراکز  این  در  ارائه  قابل  خدمات  تا  مي دھیم  انجام  فرھنگي اجتماعي  به مرکزي  کتابخانه  تبدیل 

صورت دریافت شود. 

1. ︋︀ ﹋︀ر︋︣ان ﹝﹢ا︗﹥ ای ︮︀د﹇︀﹡﹥، ︣︮، ﹨﹞︣اه ︋︀ ︠﹢ش رو﹩ ا︐︣ام و ︑﹊︣﹛ دار﹛ و ︠﹢︫﹠﹢دی ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡ه، 
︎︀داش ﹝︀ ا︨️.

2. ا︖︀د ز﹝﹫﹠﹥ ︋︣ای د︨︐︨︣﹩ آ︨︀ن و ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ِت ︨﹢د﹝﹠︡، و︸﹫﹀﹥ ︣﹁﹥ ای ﹝︀ ا︨️. ︋︀ ︨﹙﹫﹆﹥ ﹎︣ا﹩ و 
﹋﹛ ﹋︀ری ︠﹢د را از ا﹟ و︸﹫︿ۀ ︣﹁﹥ ای ﹝︣وم ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫﹛. در ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹋︐︀︋︡اری و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ از ︑﹞︀م ︑﹢ان، 
.﹜﹫﹠﹋ ﹤ارا ️﹫﹀﹫﹋ ︴︨ ﹟︣︑﹐︀︋ ای ︠﹢د ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ ︠︡﹝︀ت ︠﹢د را در ﹤﹁︣ ︀رت و ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی﹞ ،︩﹡دا

.﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀ا ︩︋ ︀ری ︣و﹡︡ان ﹡﹆︩ ﹁ّ︺︀ل، ︠﹑﹇︀﹡﹥ و︫ ﹩︑︀︻﹑︵︀ز﹨︀ی ا﹫﹡ ﹤︋ ︨︀︎ 3. در
4. ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︀ را ︋︣ ︀︎﹥ ︑﹢ان ︻﹙﹞﹩ و ︑︖︀رب ︣﹁﹥ ای، ﹝︪︀ور ا﹝﹫﹟ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︀﹁️. را﹨﹠﹞︀﹩ ﹡︀روا را ﹎﹠︀ه 

︋︤رگ و ︠︴︀ی ز︫️ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛.
︣ ︶﹀ .5﹛ ︭︠﹢︮﹩ ﹋︀ر︋︣ان و ﹝︣﹝︀﹡﹍﹩ ا︵﹑︻︀ت آ﹡︀ن، ﹝︣ام ا︠﹑﹇﹩ ﹝︀ ا︨️.

.﹜﹫︐︧﹨ ︣︢︎︡﹆﹡ و ﹢﹍︨︀︎ ︋︣ای ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︩﹢︠ ﹩﹚︽︫ 6. ﹡︧︊️ ︋﹥ ر﹁︐︀ر ار︑︊︀︵﹩ و ︻﹞﹙﹊︣د
 ،﹩﹞﹢﹇  ﹤﹚﹝︗ (از  ︨﹢﹎﹫︣ی   ﹤﹡﹢﹎︣﹨ از   ︤﹫﹨︣︎ و  ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن   ﹥﹝﹨  ︀︋  ﹩︀رورو و   ﹩︺ز﹢︑ ︻︡ا﹜️   ️︀︻ر  .7

︗﹠︧﹫︐﹩، ﹡︥ادی) ﹝︣ام ا︠﹑﹇﹩ ﹝︀ ا︨️.
﹫﹞︀ران، ﹋﹢د﹋︀ن، ︨︀﹜﹢رد﹎︀ن و ﹝︺﹙﹢﹐ن)  ︀ردار،︋  ︀ ﹡﹫︀ز﹨︀ی و︥ه (﹝︀﹡﹠︡ ز﹡︀ن︋  ﹥ ﹋︀ر︋︣ان︋  8. از ارا﹥ ︠︡﹝︀ت و︥ه︋ 

.﹜ورز ﹩﹝﹡ ︼در
9. ︨︺﹥ ︮︡ر، ︮︊︣ و ﹙﹛ را ︨﹥ ارزش ﹝ ﹜ّ︣﹁﹥ ای ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ و از ︠︡ای ﹝︐︺︀ل ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︀ را ﹨﹞﹫︪﹥ ︋﹥ 

.︡﹠﹋ ﹅﹚ّ︐﹞ ارزش ﹤︨ ﹟ا
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مسؤولیت اخالقی ما در قبال 
حرفه کتابداری و ھمکاران 

ما کتابداران و ھمکاران نھاد، نسبت به حرفۀ خویش به مثابه عنصر راھبردی در تاریخ علم فرھنگ و تمدن 
ملل متعھدیم و در جھت سرآمدی حرفه ای تالش می کنیم. ھمکاران را به پیشرفت حرفه ای تشویق و با آنان 

مشارکت فعال می کنیم.
1. ︋︀ ︑﹑ش ︮︀د﹇︀﹡﹥ و ︣﹁﹥ ای، ا︻︐﹞︀د ︻﹞﹢﹝﹩ را ︋﹥ ︣﹁﹥ ﹋︐︀︋︡اری ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨﹫﹛ و در ار︑﹆︀ی ︗︀﹍︀ه 

ا︗︐﹞︀︻﹩ ︣﹁﹥  ﹋︐︀︋︡اری ﹝﹩ ﹋﹢︫﹫﹛.
2. ︋︀ ﹨﹞﹊︀ری ︮﹞﹫﹞︀﹡﹥ ︋︀ ︀﹀﹋ ،﹩﹍︐︧︀︫ ︣﹍︡﹊️، ا︨︐﹆﹑ل، ︠︡﹝︀ت ︣﹁﹥ ای را ار︑﹆︀ء ﹝﹩ د﹨﹫﹛.

.﹜﹫︐︧﹨ ︡﹠︊︀︎ ای آن ﹤﹁︣ ︀ی ا︠﹑﹇﹩ و﹨ ️ 3. در ﹨﹞﹥ ︫﹢ن ︣﹁﹥ ای، ا︐︣ام ︋︣ ︣﹁﹥ ﹋︐︀︋︡اری و ﹝︧﹣و﹜﹫
ن د︣﹟ ا︣ا﹡﹩ ا︨﹑﹝﹩، در ﹀︶ ارزش ﹨︀ی ︣فۀ ﹋︐︀︋︡اری  ّ︡ ︣ه ﹝﹠︡ی از آ﹝﹢زه ﹨︀ي ا︮﹫﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ و ︑﹞  ︋︀  ︋.4

       .﹜﹢︫ ﹩﹞ ︀م﹍︪﹫︎
5. ︋︣اي ﹋︀ر︋︣ان و ︫︣و﹡︡ان، دو︨︐﹩ ﹝︀ ︋︀ ﹋︐︀ب و رو﹫﹥ آ﹝﹢زش ︢︎︣ی ا︨﹢ه و ا﹜﹍﹢︨️. ار︑︊︀ط ﹁ّ︺︀ل ︋︀ 

︉ ﹡︷︣ان ︨︊︉ ار︑﹆︀ی ︣﹁﹥ ﹋︐︀︋︡اری ا︨️. ︀︮ دا﹡︪﹞﹠︡ان و
 ﹤︋ ﹩︪︋ ︀ری .﹜﹫﹨︀︋︡اری را ﹇﹢ام ﹝﹩ د︐﹋ ﹤﹁︣ ،︣ی و ︗︀﹡︪﹫﹟ ︎︣وری︢︎︡﹆﹡ ️﹢﹆︑ ،ا﹡︐﹆︀ل ︑︖︀رب ︀︋  .6

︡﹊﹍︣ ︋﹥ و︥ه ﹨﹞﹊︀ران ︗︡︡، ︨︊︉ ار︑﹆︀ء ︨︴ ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت ﹋︐︀︋︡اری ﹝﹩ ︫﹢د.
7. ︋︀ ا︐︣ام ︋﹥ ﹨﹞﹥  ﹨﹞﹊︀ران، ︗︀﹍︀ه ا﹜﹍﹢﹩ ︎﹫︪﹊︧﹢︑︀ن را ارج ﹝﹩ ﹡﹫﹛ و ︋﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹝︀﹡︡﹎︀ر آ﹡︀ن ا﹁︐︀ر 

.﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞
8. ︋︀ ﹨﹛ۀ ﹨﹞﹊︀ران ︮︀د﹇︀﹡﹥، ︣︮ و ﹨﹞︣اه ︋︀ ا︐︣ام ا︮﹫﹏ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︋︀ ر﹁︐︀ر ︪︠﹠﹢د﹋﹠﹠︡ه و ︎︣﹨﹫︤ 

.﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹏︡︊︑ ︫︀داب، ︨︀﹜﹛ و ﹡︪︀ط آور ︳﹫﹞ ﹤︋ ︀ر را﹋ ︳﹫﹞ ،از ر﹁︐︀ر ر﹡︕ آور
︀ ﹝﹠︀﹁︹ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن،  ﹑﹅ ﹝︐︺︀رض︋  ︣﹨﹫︤ از ︻﹑﹅ و︨  ︀ ا﹜︤ام ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای و︎   ︋﹩︭ 9. ﹨﹞︧﹢ ︨︀زی ﹝﹠︀﹁︹︫ 

︨︊︉ ا︻︐﹑ی ︗︀﹍︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︣﹁﹥  ﹋︐︀︋︡اری ا︨️.
.️﹁︀ ︡﹠﹨دار و رازدار ︠﹢ا ️ ︣ .10﹛ ︭︠﹢︮﹩ ﹨﹞﹊︀ران را ﹀︶ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و آ﹡︀ن ﹝︀ را ا﹝︀﹡

11. در ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ ︋︣︠﹩ ︋︡ر﹁︐︀ری ﹨︀، ﹜﹆﹞︀ن وار، درس ︠﹢ش ر﹁︐︀ری ﹝﹩ آ﹝﹢ز﹛ و از ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋﹥ ﹝︓﹏ و 
︑︡﹊ ︉︣﹍︣ دوری ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. 
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مسؤولیت اخالقی ما در قبال نھاد 

️ ر︨︀﹡﹩ ︋﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩  ﹡ .1︀د ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩، ︠︀﹡﹥ دوم ﹝︀ ا︨️ و ﹝︀ در آن ﹝︖︀ل و ﹁︣︮️ ︠︡﹝
.﹜﹫﹡ ﹩﹞ را ارج ️﹝︺﹡ ﹟رداری از ا﹢︠︣︋ .﹜ا ﹤︐﹁︀ ︣و﹡︡ان︫

️ ︀︋﹩ ︋﹥ ا﹨︡اف ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︠﹢د ︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹡︀د  2. ︋︀ ︑﹞︀م ︑﹢ان و ︻﹑﹇﹥، ﹡︀د را در د︨
﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹝︀ ا︨️.

3. از ارا﹥ د︡﹎︀ه و ﹡﹆︡ ﹝︡︣ان در︼ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫﹛. ︨﹑﹝️ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹡︀د را در ﹝︪︀ر﹋️ و ︑︺︀﹝﹏ ﹡﹆︀دا﹡﹥ و 
.﹜﹫︋︀ ﹩﹞ ︨︀ز﹡︡ه

4. ︋﹥ ﹡︷﹛ و ﹝﹆︣رات آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︀︎︊﹠︡ ﹨︧︐﹫﹛ و ︋︣ ﹑︻ ︉︧﹅ و ︨﹑︫ ﹅︭﹩ ﹇︀﹡﹢ن ﹎︣︤ی 
.﹜﹫﹠﹋ ﹩﹝﹡

️ داری ﹝︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹝﹢ال ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️. ︠︡﹝︀ت ﹎︣ان ︋︀ی ︠﹢︩ را ︋︀   .5﹀︶ ا﹝﹢ال و ︑︖﹫︤ات ﹡︀د، ا﹝︀﹡
.﹜︣︋ ﹩﹝﹡ ﹟﹫︋ ال از﹢﹞ا ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩︑﹐︀︊﹞ ﹩︋

﹊﹏ ﹎﹫︣ی ا﹡﹍︀رۀ   ︫︉︊ ︣و﹡︡ان ︋﹥ ﹡︀د را ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ︠﹢د ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ و از ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ر﹁︐︀ر ﹋﹥︨  6. ا︻︐﹞︀د ︻﹞﹢﹝﹩︫ 
﹝﹠﹀﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ﹡︀د ︫﹢د ︠﹢دداری ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.

️ ﹎︣︤ی  ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹡︀د وا﹇︿ ﹨︧︐﹫﹛ و از ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹁︣ا﹁﹊﹠﹩ و ﹝︧﹣و﹜﹫ ︣آ﹝︡ی︨   ︨﹤  ︋️︊︧﹡ ︩﹢ ︣ ﹝︧﹣و﹜﹫️︠   ︋.7
.﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︤﹫﹨︣︎

 ﹩﹛︀د و آر﹝︀ن ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ آن را ︨︊︉ ︨︣ا﹁︣ازی ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︪︠﹠﹢دی ا﹡ ﹩﹇﹑︠︡ی ︋﹥ ︨﹠︡ ︗︀﹝︹ ا﹠︊︀︎ .8
﹝﹩ دا﹡﹫﹛ و ︋︣ای ︑﹆﹅ ا﹟ ︨﹠︡ ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.
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مسؤولیت در قبال خویش 

تعامل اخالقی با خود و مسؤولیت پذیری در قبال خویش، بنیان ھمه مسؤولیت پذیری ھا است1. تالش می کنیم 
فّعالیت حرفه ای، ما را از خویش غافل نسازد و ما را از خود نستاند.

 .1︣﹁﹥ ﹋︐︀︋︡اری را ﹁︣︮️ آ﹝﹢زش و ︎︥و﹨︩ و ر︫︡ ذ﹨﹠﹩، ﹁﹊︣ی و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︠﹢د ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹫﹛.
2. ﹡︪︀ط ︫︽﹙﹩ ﹝︣︑ ﹜﹟ ︻︀﹝﹏ ︨﹑﹝️ ا︨️. ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ از ︵︣﹅ ︠︡﹝︀ت ︮︀د﹇︀﹡﹥ و ار︑︊︀ط ︪︠﹠﹢د ﹋﹠﹠︡ه 

︋︀ ا﹁︣اد ︨﹑﹝️ ︠﹢︩ را ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹫﹛.
︩ ا﹁︤ا﹩ و ﹝︀رت آ﹝﹢زی ﹝︡ام،  ﹤︋ ︀﹞ ️︊︓﹞ ︨︀︎ّ﹅ ر︫︡ ﹝︀ ا︨️. 3. ار︑﹆︀ی ﹝︧︐﹞︣ ︻﹙﹞﹩ و ︣﹁﹥ ای، دا﹡

ت ﹡﹀2︦ و ﹀︶ ︫︃ن ︣﹁﹥ ای ︠﹢︩ ︲︀﹝﹟ ︨﹑﹝️ و ر︫︡ ﹝︀ در ︠︡﹝︀ت ︣﹁﹥ ای ا︨️. ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹨︣  ّ︤ ︻ .4
ت ﹡﹀︦ ︠﹢︩ در ︋︣ا︋︣ آن  ّ︤ ﹫︤ی ﹋﹥ ︫︃ن ︫︭﹫︐﹩ و ︣﹁﹥ ای ﹝︀ را ︑ ،︡﹠﹋ ︧︡︡︀︨﹫️ دار﹛ و از ︻

.﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️︸︀﹀ ﹏﹞ا﹢︻
5. د︡ه ︫︡ن و ر︫︡﹋︣دن ّ﹅ ﹝︀ ا︨️، ا﹝︀ آن را از ︑﹞︀︫︀ ︫︡ن، ر︀ و ︑︷︀﹨︣ ︑﹞︀︤ ﹝﹩ د﹨﹫﹛. ︑﹑ش ︮︀د﹇︀﹡﹥ 

️ِ د︡ه ︫︡ن و ر︫︡﹋︣دن ﹝﹩ دا﹡﹫﹛. و ︑︺ ︡︣﹁﹥ ای را راِه را︨
6. ︫﹀﹆️ ︋︣ ﹡﹀︦ و ا﹡︭︀ف ︋︣ ︠﹢︩ در ﹨﹞﹥ ︫﹢ن ︣﹁﹥ ای، راه ا﹡︭︀ف ︋﹥ د﹍︣ان و ﹝︣︋︀﹡﹩ ︋﹥ ا﹁︣اد را 

﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

1- به عنوان مثال تا کسى احترام خویش را پاس ندارد نمى تواند به دیگران احترام کند. به لحاظ اخالقى بنیان رفتار ارتباطى 
بین شخصى، ارتباط شخص با خود است. 

2- عّزت نفس را نباید با رذیلت، نخوت و تکبر درآمیخت.
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