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مقدمه

اصول اخالقی هر حرفه بیانگر اصول محوري و ارزشهاي بنیادین اعضــا آن حرفه در ارتباط با جامعه و گروههاي ذینفع آن حرفه 

می باشدکه هدف آن حفظ حقوق و منافع آنها در ارتباط با عملکرد اعضا حرفه و ایجاد جایگاه شایسته براي حرفه می باشد.
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اصول اخالقی اعضاي سندیکاي شرکت هاي ساختمانی ایران

چهار اصل اخالق حرفه اي ما:

    عدالت

    کرامت

    شجاعت

    سالمت

منشور اخالق حرفه اي
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عدالت:

    انصاف و پاي بندي به تعهدات در دو گونه توزیعی و رویه اي

    ایجاد شرایط همگون ، فرصت هاي برابر و رفع تبعیض

    وجدان کاري و پرهیز از هر گونه دادو ستد ناروا

    اشراف بر توانمندیها و عدم پذیرش مسولیت خارج از چارچوب آن

کرامت:

    آراسته به حسن رفتار و اداي احترام اصیل

    برخوردار از بخشایندگی و برازندگی

    قدردان و قدر شناس در برابر دیگران

    صداقت در گفتار، خیر خواهی در کردار

    مراوده دوستانه و مواجهه شفاف با دیگران

    مثبت اندیشی توام با خردگرایی

    شایسته ساالري

شجاعت:

    مسوولیت پذیري و پاسخگویی

    تهور در نگهداري بهینه منابع ملی و طبیعی

    تعهد حرفه اي و وفاداري سازمان

    پاسداشت قانون وایستادگی در مقابل موارد ناروا

    خطر پذیري و ترمیم مسائل ناروا

    انتقاد پذیري

سالمت:

    رعایت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

    شفافیت فردي و سازمانی

    درستکاري در مقام اندیشه و عمل

    انضباط و آراستگی فردي و محیطی

    نشاط گرایی، امید آفرینی و رفاه بخشی در محیط کار

    ثبات شخصیت فردي ، اجتماعی و سازمانی.
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خط مشی اخالقی اعضاي  سندیکاي شرکت هاي ساختمانی ایران

خط مشی اخالقی در برابر:

1.مشتریان

2.سرمایه هاي انسانی

3.رقبا

4.شهروندان و منافع ملی

5.پیمانکاران جزء و تامین کنندگان

6.محیط زیست

7.سهامداران

8.سندیکا(تشکل)

 1.خط مشی اخالقی در برابر مشتریان:

ما مشتریان را علت وجودي اصلی خود میدانیم و تالش می کنیم ضمن حسن اجراي تعهدات ، از طریق درك، پیش بینی نیازها 

و انتظارات آنها، همواره برایشان نوآوري و خلق ارزش نماییم.

ں    احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی مشتري مبناي منش اخالقی ماست

ں    اطالع رسانی صحیح، شفاف، به موقع، دقیق و کامل شرط بایسته حرفه ماست.

ں    کیفیت ، دقت و سرعت در ارائه خدمات تعهد ماست.

ں    مراعات حریم شخصی و حفظ اسرار مشتري از اصول ماست.

ں    درك، پیش بینی نیازها، پاسخگوئی، نقد پذیري و جبران خسارت ناشی از عملکرد سازمان، جز مرام ماست.

ں    رعایت انصاف در قرارداد و دوري از هرگونه داد و ستد ناروا را شرط کسب و کار اخالقی می دانیم.

 2.خط مشی اخالقی در برابر سرمایه هاي انسانی:

ارج نهادن به همکاران و ایجاد فرهنگ توانمند سازي براي دستیابی متوازن به اهداف شخصــــی و سازمانی و قادر ساختن  ں

کارکنان براي استفاده از دانش و مهارتهاي خود از طریق توسعه قابلیت ها، ترویج عدالت و برقراري ارتباط و حمایت از آنها

ں برقراري فرصتهاي برابر در همه سطوح سازمانی، خودداري از تبعیض و اعمال شایسته ساالري جز ارکان اخالقی ماست.

ں احترام اصیل و کرامت انســانی کارکنان را به گونه اي حفظ می نماییم که سهم خود را در موفقیت مســتمر سازمان درك 

نمایند.
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ں ترغیب همکاران براي ارتقا سطح دانش خود و به اشتراك گذاشتن بهترین تجارب با سایر همکاران، عالوه بر توانمند سـازي 

ایشان، به فضاي گفتمان در سراسر سازمان بهبود می بخشیم.

ں ایجاد توازن مســووالنه بین کار و زندگی و برخورداري از حقوق و مزایاي عادالنه و ارتقا فرهنگ پشـــتیبانی و قدردانی در 

جهت بهبود کیفیت زندگی کارکنان و تامین امنیت شغلی و معیشتی در همه سطوح را از وظایف خود میدانیم.

ں ایجاد محیط کار ایمن و سالم از وظایف اصلی در قبال کارکنان است.

برقراري ارتباط صریح و پاسخگویی به کارکنان و درك نیازها و انتظارات ایشان جز منش اخالقی ماست. ں

فرهنگی را ایجاد می نماییم که در آن رعایت قوانین و مقررات، مســـوولیت پذیري ،پاسخگویی، مشــــتري مداري، نظم و  ں

انضباط، خودکنترلی، امانت داري، صرفه جویی و پایبندي به اصول اخالقی، توسعه و ارج نهاده شود.

 3.خط مشی اخالقی در برابر رقبا:

آبادگران از پایه هاي اصلی رشد و توسعه اقتصـــادي، اجتماعی و فرهنگی کشـــور می باشند، بدین لحاظ تعالی شرکتها و  ں

پیشرفت جامعه در گرو رقابتی سالم و اخالقی است.

با تفکري نوآورانه، دانشگرایانه و مدیریتی اثربخش و تعاملی سازنده و در چارچوب قانون با رقبا به حفظ حقوق مشـــتریان  ں

پایبند هستیم.

توسعه فرهنگ رقابت، حفظ کرامت انسانی رقبا و پرهیز از هرگونه رفتار ناروا، تعهد حرفهاي و مشی اخالقی ماست. ں

ں پرهیز از هرگونه ارتباط کاري با منابع انسانی رقبا و پرهیز از دستیابی به اطالعات محرمانهي آنها تعامل حرفهاي ماست.

ں براي حفظ کرامت انسانی خود رفتار غیراخالقی را با تعهد اخالقی پاسخ میدهیم.

ں پذیرش بزرگوارانه موفقیت هم صنفان در رقابت و پرهیز از هرگونه اقدام غیر اخالقی براي حذف ایشــان از عرصه جز اصول 

اخالقی ماست.

 4.خط مشی اخالقی در برابر شهروندان و منافع ملی:

ما آبادگران به عنوان شهروندان مســــوولیت پذیر با خلق آینده اي پایدار جهت بهبود شرایط اقتصــــادي و اجتماعی گام  ں

برمیداریم و همواره براي رعایت منافع ملی و اعتالي شان و اقتدار ایران می کوشیم.

با درك شایستگیهاي کلیدي خود براي منفعت رسانیدن به جامعه اي وسیع تر ارزشهاي مشترکی خلق مینماییم. ں

ں بناي فعالیت حرفه اي ما براي مشارکت در اشتغال آفرینی زاینده، منافع ملی و آسایش شهروندان است.

ں ما در حد توان خود در جهت رفع مشـکالت اجتماعی و حمایت از آسیب دیدگان و محرومان اقدام مینماییم و از همکاري با 

بنیادهاي خیریه ، نهادهاي مردمی و اجتماعی، سازمانهی محلی، ملی و بین المللی دریغ نمی نماییم.

منشور اخالق حرفه اي



تهران . خیابان طالقانی . خیابان شــهید برادران مظفر. 

پالك 86 . کد پســـــــــــــتی: 1416964691

www.acco. i r

in fo@acco. i r

@ISCCchannel

Iranian Syndicate of 

Construction Companies منشور اخالق حرفه اي

با التزام خود به قانون ، نظم و انضـــباط ، وجدان کاري ، ارتقائ استانداردهاي مرتبط با صنعت خود، مســـوولیت پذیري ،  ں

درستکاري و پاسخگویی در همه عرصه هاي مرتبط با ماموریتمان در حفظ منافع ملی تالش مینماییم.

مشـــــارکت خود در توسعه دانش و فناوري و ارتقا صنعت و کیفیت، براي رسیدن به خوداتکایی و رقابت پذیري در سطوح     ں

بین المللی را ضامن عزت ملی میدانیم.

احترام به ارزشها و هنجارهاي اجتماعی ، رعایت حسـن همجواري و حســاسیت به منافع مادي و معنوي شهروندان از مهم  ں

ترین ارزشهاي اخالقی ماست.

 

5.خط مشی در برابر پیمانکاران دست دوم و تامین کنندگان:

با تامین کنندگان و پیمانکاران دســت دوم رابطه اي پایدار مبتنی بر اعتماد، شـــفافیت و احترام متقابل ایجاد نموده و این  ں

همکاري را ارج می نهیم.

برقراري رابطه اي صریح، صادقانه با احترام اصیل با پیمانکاران دست دوم و تامین کنندگان، از اصول اخالقی ماست. ں

رعایت انصاف در عقد قرارداد و تعهد به اجراي مفاد قرارداد و پرداخت به موقع مطالبات آنها مشی اخالقی ماست. ں

ایجاد امنیت فکري، خیرخواهی، توسـعه قابلیت ها و ارتقا توانمندي ها، حمایت از جایگاه حرفه اي پیمانکاران دسـت دوم و  ں

تامین کنندگان تعهد اخالقی ماست.

در مورد آنچه از اموال و منابع انسانی و مالکیت معنوي پیمانکاران دست دوم و تامین کنندگان در اختیار ماست، امانتداریم. ں

قدردانی از حسن همکاري پیمانکاران دست دوم و تامین کنندگان یکی از ارزشهاي اخالقی ماست. ں

 

6.خط مشی اخالقی در برابر حفظ محیط زیست:

منابع طبیعی و محیط زیســت را نعمتی محدود و بســیار محدود می دانیم و با بهره گیري اندیشــمندانه از آنها از هرگونه  ں

اسراف، تباهی، زیاده طلبی و زیان رسانی پرهیز می کنیم و به رعایت قناعت و احترام به حق مردم و نسل آینده پایبندیم.

پایبندي به استانداردهاي زیست محیطی ، بهره جستن از سیستم ها و تجهیزات دوستدار محیط زیست و همکاري مسـتمر  ں

با سازمانهاي مرتبط با محیط زیست مسوولیت حرفه اي و اخالقی ماست.

پیامدهاي عملیاتی چرخه عمر محصـوالت و خدمات خود را بر بهداشت عمومی و محیط زیسـت با شاخصــه هاي زیســت  ں

محیطی اندازه گیري و بهینه می کنیم.

آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست به منابع انسانی شرکت و پیمانکاران دست دوم، وجهه اهتمام ماست. ں



ایجاد فضاي سبز در محیط کاري و مشارکت در توسعه آن را گامی در نگهداشت محیط زیست می دانیم. ں

پیامدهاي زیسـت محیطی عملکرد سازمان خود را با رعایت استانداردها و الزامات قانونی یا فراتر ازآنها به حداقل ممکن می  ں

رسانیم.

7.خط مشی اخالقی دربرابر سهامداران

سهامداران اعتبار و مالکان سازمان ما هســتند و توجه به حقوق مادي و معنوي ایشــان در چارچوب قوانین و ایجاد فرصت  ں

براي خدمت به جامعه ، تجلی مهارتهاي حرفه اي ماست.

با پایبندي به مصـــــــوبات مجمع عمومی و حاکمیت موثر سازمانی شامل شفافیت عملکرد، انجام معامالت تجاري سالم  ں

،حسـابرسی مسـتقل ، گزارش دهی به موقع و پاسخگویی مدیران و رعایت حقوق صاحبان سرمایه موجبات اطمینان آنها را 

فراهم می سازیم.

توسعه قابلیت ها و توانمندسازي منابع انسانی و شایسته ساالري شرط امانت داري نسبت به سرمایه سهامداران است. ں

با درك سناریوهاي آتی ، مدیریت اثربخش ریسـک هاي استراتژیک و جذب سرمایه و ارتقا ارز�شو افزایش سودآوري اعتماد  ں

سهامداران را تامین مینماییم.

حفظ اطالعات سهامداران حقوقی و حقیقی اعم از هویت و جزییات معامالت ایشان جز مرام اخالقی ماست. ں

ایجاد ارتباط سهل، سریع با احترام اصیل سهامداران با شرکت، اعتمادآفرینی و افزایش آشنایی سهامداران با محیط کسب و  ں

کار جز وظایف اخالقی ماست.

8.خط مشی اخالقی در برابر سندیکا(تشکل)

ما آبادگران با مشـــــارکت موثر در فعالیتهاي جمعی در راستاي اعتالي اعتبار اجتماعی و بالندگی و برازندگی دو جانبه خود و 

تشکل تالش می نماییم.

1-8  احترام و پایبندي به ذات اساسنامه ، مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره انجمن، ضامن پایندگی ماست.

2-8 ما به عنوان سفیران سندیکاي شرکتهاي ساختمانی در اشاعه اخالق حرفه اي و پاسداشت آن اقدام می نماییم.

مشارکت فعال در مجامع ، گردهمایی و جلسات هم اندیشی را از وظایف خود دانسته و براي دستیابی به همبستگی صنفی تالش  ں

می نماییم.

جهت نیل به اهداف استراتژیک صنف ، که ضامن اقتدار ماست، ایفاي تعهدات مالی مربوط به تشکل را ضروري می دانیم. ں

در راستاي توانمندسازي صنعت احداث ، انتقال تجارب و دانش خود به هم صنفان را از تعهدات اخالقی خود می دانیم. ں
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ما اعضاي سندیکاي شرکتهاي ساختمانی،

حاکمیت ارزشهاي انســـــانی را نماد اقتدار و کمال فعالیت هاي 

حرفه اي خود میدانیم و با پایبندي به مســـوولیتهاي اخالقی در 

همه شئون از جمله حســـن رفتار، وقار و متانت، آراستگی ظاهر، 

حفظ عزت نفس و حریم خصــوصی، مدیریت خشـــم و هیجان، 

افزایش روحیه شــــــــادي،  خیرخواهی، احترام به هنجارهاي 

اجتماعی، شفافیت و تقویت روحیه همگانی که ما را در رسیدن به 

این آرمان یاري گر خواهد بود، هم سوگند می شویم.
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