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 رانـی ایدـبنبستهاوری ـوم و فنـمن علـانج

 بندی ایرانمنشور اخالقی انجمن علوم و فناوری بسته

 

آنها، همواره کید بر نهادینه شدن أهای زیر و تدر جهت ارج نهادن به ارزش بندی ایراناعضاء انجمن علوم و فناوری بسته

سازمانی باید پس از  هایدر جهت بهبود اثربخشی رفتارهای خویش گام برداشته و با اعتقاد بر این که آرمان و ارزش

ها همواره تمام تالش نمایند که بر اساس این ارزشایجاد، توسعه و اشاعه داشته باشد و مورد حمایت قرار گیرد، تعهد می

کار گیرند و با عمل و رفتار مناسب خود انداز انجمن بهخویش را در راستای ایجاد بستری مناسب، در راه حصول به چشم

الگوی حمیت، صراحت، صداقت و و به دور از تفکر زیاده طلبی،  ر آورده و با گفتار، کردار و رفتار خودآنها را به اجرا د

 :صالبت باشند

 .احترام به اعضای انجمن .1

 افزایی در انجمن.ها و اعتقاد به اصل همتعهد به توسعه توانمندی .2

 توجه به کیفیت کار، فرهنگ تعالی، نوآوری، کار تیمی و پاسخگویی. .3

 هم راستا کردن مقاصد کاری فردی با اهداف انجمن. .4

 ها که فرهنگ انجمن را پشتیبانی کند.توسعه الگو اخالق و ارزش .5

 احترام به خرد جمعی و اجتناب از انحصار طلبی در تمام ابعاد انجمن. .6

 های اجتماعی.در برخورد با ارزش رعایت اصل تقوا محوری .7

های مادی و معنوی تمامی اعضاء انجمن و عدم زیان به حفظ سرمایه ای و اهمیت بهرعایت کامل اخالق حرفه .8

 کسب و کار آنها.

علمی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ نا منطبق با اصول علمی و همچنین عدم  -ای رعایت کامل اخالق حرفه .9

 بندی.بستههماهنگ و مغایر با استانداردهای مطرح علمی، ناهای غیرکارگیری مفاهیم و شاخصهب

ها و مستندات تجاری خود برگبندی ایران در سرکارگیری عنوان و هویت انجمن علوم و فناوری بستهز بها .11

 بدون مجوز کتبی انجمن جداً خودداری کنم.
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