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که فساد در تمام اشکال  مدان یم ،ساختمان استان ینظام مهندس عضو ، .................اینجانب .............................................

 طیرفتن مح نیاز ب دار،یتوسعه پا دیتهد ،یزندگ تیفیک یکاهش استاندارها ،پروژه کیمنابع  هیآن باعث هدررفت کل

 .شود یم یشهرت حرفه ا بیتخر و فقر جوامع و ستیز

رفتار  یو به عنوان اصول اساس مشو یو ساخت ساز م یفساد در مهندسو  وارد مبارزه با رشوه، تقلب بنابراین آگاهانه،

 :که مکن یاذعان م یاحرفه

 یسود شخص یاستفاده از قدرت برا ءکه باعث سو یتیفعال چیکرد که شخصا در ه محاصل خواه نانیاطم 

 .مشود شرکت نکنیم
 

 ارتباطات  ای پروژه و یاجرا ،دیخر تمام مراحل از قبیل در یو خصوص یعموم یکه در بخش ها یهر نوع فساد

 .برسانمو نظام مهندسی و به اطالع اعضا  یمنما ییشناسا ،را مانکاریکارفرما و پ نیب ناسالم
 

 مکن یریجلوگ ،گرفتن آنها دهیمتعارف و ناد ریپرداخت غ ایو  یاز فساد، رشوه، اخاذ. 
 

  شفاف و قابل اجرا در رفتار حرفه  یو انتشار دستورالعمل ها نیتدو ،یمهندس یجوامع و موسسات حرفه ااز

 .را پیگیری و از آنها در این راه حمایت نمایم یاخالق یا
 

 در روند  یا شخصی را ر نوع نقض اجرا شده توسط هر شرکته را اجرا و مبارزه با فساد یدستورالعمل ها

 .مگزارش کن ،ساخت و ساز یمهندس
 

 تیبود و با حما من در سازمان خود خواهآ یفوق و اجرا یاز اصول حرفه ا یرسم تیمتعهد به حما من ن،یبر ا عالوه 

در ارتباطات با مقامات  تیو به دنبال شفاف خواهم داشت، تقلب و فساد رشوه بردن از بیندر  یسع یو عموم یحرفه ا

 مرتبط با مبارزه با فساد و یها ارگان هیکلبا  زیکار ن نیا یراستا و در خواهم بود یخصوصصنایع و صاحبان  یدولت

 همکاری خواهم نمود. ییپولشو
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