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شور ضا هیکل یرونیب رفتار و یدرون تفکر یمبنا انجمن یاخالق من سوب رانیا رمخربیغ هایآزمون انجمن یاع ضا هیکل. شودیم مح  و یقیحق یاع

ست منشور نیا مفاد تیرعا به تعهد بمنزله انجمن در تیعضو و بوده انجمن یاخالق منشور تیرعا به ملزم انجمن یحقوق  یتخط احراز صورت در. ا

 .شد خواهد یملغ خاطی شرکت ای فرد تیعضو ،انجمن رهیمد ئتیه صیتشخ به بنا ،یاخالق منشور مفاد از

 

 عضو حقیقی یا حقوقی انجمن باید:            

 .کند افتخار انجمن در خود تیعضو به و کرده تیحما آن یهانامهنییآ و اساسنامه انجمن، اعتبار و شهرت حسن از همواره -1

 انجمن یاعضا گرید شغل و حرفه ای و انجمن یمعنو و یماد منافع ،یاحرفه شهرت به میرمستقیغ ای میمستق خدشه هرگونه جادیا از -2

 .کند یخوددار

 .کند یخوددار دهد ارائه آن یاعضا ای انجمن از یمخدوش چهره که موضوعی هر در مشارکت از -3

 یهارسانه و ابزار هیکل از استفاده با ها،و نیل به آن انجمن اهداف یبرا غیتبل دردر کشور و  رمخربیغ یهاآزمون و فناوری دانش درگسترش -4

 .کند تالش با دیگران اطالعات و تجارب تبادل قیطر از و ممکن

 کسب بدون هاآن یافشا از و کرده یتلق محرمانه را انیمشتر ای و یانکارفرما انجمن، اعضای انجمن، به مربوط یتجار و یفن اطالعات هیکل -5

 .کند یخوددار مربوطه مالکان از اجازه

 .دهد اطالع هاآن به کند جادیا یمشتر ای و کارفرما با انجمن، منافع تضاد که را یکار یوابستگ ای و ارتباط هرگونه -6

 یسالمت و یمنیا جان، از حفاظت در و دهد انجام تیفیک و استاندارد سطح نیباالتر در را رمخربیغ یهاآزمون به مربوط یهاتیفعال هیکل -7

 .را به انجام رساند تالش تینها ستیز طیمح از حراست نیهمچن و مردم عموم و خود همکاران

 و صداقت با همکاران و رقبا ان،یمشتر ان،یکارفرما جمله از اندرکاراندست همه قبال در را خود حرفه به مرتبط یهاتیفعال و فیوظا هیکل -8

 .رساند انجام به کامل یدرست

 ردهک اجتناب نامتعارف یهاروش با یابیکار ای و یارحرفهیغ غیتبل هرگونه از و دهد انجام یاحرفه بصورت صرفاً را خود یبرا یغاتیتبل اقدامات -9

 .قبول نکند را نامناسب تیحما و یبانیپشت گونههیچ و

 .کند یخوددار های غیرمخربای در زمینه آزمونبه هرگونه اقدام غیراخالقی که شائبه ارتشا داشته باشد و نیز هرگونه رفتار غیرحرفه ورود از -10

 هیکل نکهیا مگر کند افتیدر منبع کی از فقط گرید شکل هر به ای و یمال صورت به چه را خاص کار ای و خدمات نوع هر به مربوط الزحمهقح -11

 .باشند داشته قرار امر انیجر در کامال نفعیذ منابع

کارکنان و فعاالن در زمینه بازرسی فنی و  یشغل یهامهارت شیافزا و شرفتیپ جهت یکاف یهافرصت و مناسب یهاقیتشوبرای فراهم کردن  -12

 .کندهای غیرمخرب تالش آزمون

 ارائه اعتماد قابل و درست ح،یصر اطالعات انتقاد، ای و ییراهنما ارائه در نیهمچن و غاتیتبل و اخبار نشر و هامصاحبه در بخصوص ،همواره -13

 .دهد

های خود، کلیه حقوق مادی و معنوی صاحبان اثر یا سایر افراد مرتبط با آن موضوع را سخنرانی و هایادداشت و مقاالت منتشره، آثارکلیه در   -14

 رعایت نماید.

 ،یمذهب ،یقوم ،ینژاد ،یتیجنس یهاتفاوت لیدل به ضیتبع هرگونه انگریب که انجمن جلسات ای و مجامع در نظر اظهار و رفتار هرگونه از -15

 .کند یخوددار باشد آن رینظا و یتیمل

 زارشگ انجمن رخانهیدب به ،کندبروز  انجمن یاعضا گرید که از سوی را یاخالق منشور نیا از تخلف هرگونهبرای حفظ جایگاه و اعتبار انجمن،  -16

 .دهد


