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Given the complexity of the environment and the relatively

small margin for mistakes that can take down an entire

organization, a serious question emerges with particular relevance:

How does an organization safeguard its moral integrity while 

responding to the incessant, voluminous, and immediate

demands of day-to-day operations?
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PROFESSIONAL ETHICS

(ORGANIZATIONAL ETHICS)



مشتی  : پندانگاری-1

پند و پیمان

:منبع
اسالیدها و کتاب اخالق حرفه ای

استاد احد فرامرز 
قراملکی



مشتی  : پندانگاری-1

پند و پیمان

زیورانگاری-2

:منبع
اسالیدها و کتاب اخالق حرفه ای

استاد احد فرامرز قراملکی



مشتتی  : پنتتدانگاری-1

پند و پیمان

زیورانگاری-2

: سرسره انگاری-3

ترمز انگاری

:منبع
اسالیدها و کتاب اخالق حرفه ای

استاد احد فرامرز قراملکی



: پنتتتدانگاری-1

مشتتتی  پنتتتد و 

پیمان
زیورانگاری-2

: سرسره انگاری-3

ترمز انگاری

: مزیت انگتتاری-4

فرصتتتتر ررتتتتری 

رقتتاری  و مزیتتت 

راهبردی

:منبع
اسالیدها و کتاب اخالق حرفه ای

استاد احد فرامرز 
قراملکی



: پنتتتدانگاری-1

مشتتتی  پنتتتد و 

پیمان
زیورانگاری-2

: سرسره انگاری-3

ترمز انگاری

: مزیت انگتتاری-4

فرصتتتتر ررتتتتری 

رقتتاری  و مزیتتت 

راهبردی

: طب انگتتتتاری-5

دانتتتش تشتتت ی ر 

پیشگیری و رهبود 

معضالت رفیاری

:منبع
اسالیدها و کتاب اخالق حرفه ای

استاد احد فرامرز قراملکی



پند انگاری 

اخالق

طب انگاری 

اخالق

ی د ش  مان  ها و مراکر  ا مور  د ا ن  در سار  ل عدم رش  کی ار  دلای  ه ای ی  لاق  حرق  ق  ار  اخ  ی  صور دق 
دان  ت  ق  ور ما ف  ر کش 
.اشت  

 ا اشت  ی  ن  ها مت 
مان  ران  و سار  صورمدی 

ی)ت 
لق 
ی 

د می( اکت  ر ا ن  ی  ه ای ی  لاق  حرق  ود ار  اخ  دخ  ت  .کت 



Geography of Ethics



گستره های اخالق 
کاربردی

اخالِق 

زیسی 
اخالِق 

خانواده

اخالِق 

شهروندی

اخالِق 

جنس 
اخالِق محیط 

زیست
اخالِق 

دشمن 

:اخالِق حرفه ای

اخالق رسانه

اخالق پژوهش

اخالق آموزش

اخالق تجارت

اخالق مهندس 

اخالق پزشک  



اخالق حرفه ای به منزله دانش:

"دانش"منزلهرهاخالقمعرفی هویت

مبان رواجدمندرنظاممعرفی )

را(منطق ساخیارواصولروشر

معطوفو"کاررردی"ُرعدررتأکید

عین هایزمینهره

(سازمانی)ویژگی های معرفتی اخالق حرفه ای



نقش کاربردی:

و معطوف ره زمینه های "  کاررردی"ُرعد 

عین 

ها و ابزار آن در تحلیل مسائل و روش

معضالت اخالقی در سطوح و ابعاد مختلف 

ها و حرفه هاجوامعر سازمان

(سازمانی)ویژگی های معرفتی اخالق حرفه ای



دانش بومی:

مسائل و موضوعات " فرهنگ وابستگی"

ای منتاظر با عینی، سازمانی و حرفه

های اعتقادی و هنجارهای ملی و زمینه

قومی

(سازمانی)ویژگی های معرفتی اخالق حرفه ای



دانش میان رشته ای:

فلسفه

دین پژوهی

جامعه شناسی

حقوق

روانشناسی

 مدیریت استراتژیک

(سازمانی)ویژگی های معرفتی اخالق حرفه ای



Traditional Approach to Professional Ethics:

 work ethics , Business ethics

 (just) human resource management

 (just) ethical responsibility of individuals

 in this view: medical ethics = ethics of physicians, … 



organization, like an individual, is a moral agent that
can be praised, blamed, credited, or held morally
accountable.

 the organization’s actions are not reducible to the
actions of its employees.

 Organizational ethics studies not only personal
moral norms but also organizational moral norms



• In modern approach :

•Not only the Individuals but, organization’s
formal structure, its mission statement; policies
and procedures; codes of professional conduct;
strategic objectives; business plan; and contracts
with employees, vendors, and purchasers should
be ethical.



کتابسازی

رخنه پوش جهل: نخوت علمی

سرقت علمی

سوء استفاده از دانشجو

 و کم فروشی علمیکارگریزی

 علمیمناسبات غیراخالقی در محیط

امروزه وقتی از اخالق بحث می 
شود 

.به یاد بد اخالقی ها می افتیم



الزام با قانون و مقررات

قانون و مقررات منصفانه؟

ممیزی اخالقی شیوه اعمالِ  مقررات؟

دور زدن قانون

؟الزام قانونی گام نخست

در برابر بد اخالقی ها چه 
باید کرد؟



یا پند و نصیحت اخالقی : « یا»بن بست موهوم 
یا الزام قانونی 

اخالقدام پند انگاری در 

(:سازمانی)ایاخالق حرفه 
دانش تشخیص، پیشگیری، درمان و 

رشد



:اخالق پژوهش 
حرفه ت پذیری در برابر حقوق صاحبانِ حق در مسئولی

R(ight) D(uty)

اخالق 

فعاالن در 

حرفه

اخالق 

سازمانی

دو رویکرد به اخالق 

حرفه ای





























The Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations (JCAHO) now mandates that health care 
organizations seeking its prestigious imprimatur develop 
mechanisms for identifying and addressing organizational 
ethics.

Boyle ph. J et al.2001,organization ethics in health care, San Francisco, Jossey-bass



بیمارستان به عنوان یک ساختار اجتماعی





Thanks for your patience
Please TAKE CARE
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