
 سخي فصلٌاهِ 

داضتِ  یتطر جَاهغ رت یریًظیت ریتأث کِ است یصٌؼت جْاى ٍ تِیهذرً یٍردّااي دستیتر از تسرگیکی رساًِ 

 یکس تر رساًِ صاحثاى اّذاف یسَ تِ هخاعثاى پیطثرد ٍ یتطر جَاهغ تفکرات رییتغ در رساًِ ًمص .است

 .تأثیر تسسایی دارد یافکار ػوَه دّی جْتالولل ٍ  يیرٍاتظ ت در رساًِ ،يیّوچٌ. ستیً ذُیپَض

 يیتردر کو ّان اعالػات ٍ دادُیحجن ػظ ،در آىاست کِ تثذیل کردُ  یکَچک ۀدّکذ ِترا جْاى  ،رساًِ

تا  .کٌذیه جادیا کطَرّا ٍ جَاهغ ٍ هردم آحاد یترا را یادیز یذّایتْذ ٍ ّافرصت ٍ ضَدیجا هِ جات زهاى

رٍزافسٍى  رًٍك ،آى پرتَ در ٍهردم جْاى تا یکذیگر ارتثاط آساى  ،تِ اعالػات راحت ٍ سریغ یٍجَد دسترس

 .است آى یّافرصت از طتریت رساًِ یذّایتْذ ضَرتختاًِ ،یػلو ٍ یاسیس ٍ یالتصاد

را در  یجَاهغ ٍ افکار ػوَه کِ است یهستکثراًر ٍ یزٍر ٍ تسٍٍ ار صاحثاى زر یدر اخت یارساًِلذرت اهرٍزُ 

 خَد ذیپل هغاهغ دام تِ را ّا آى ،یارساًِ یّالِیح اًَاع تا ٍ کٌٌذیه یدّ خَد جْت هستثذاًۀاّذاف  یراستا

ٍ در  گیرًذ هیذُ یًاد را جَاهغ گًَاگَى یّاارزش ٍ ّاسٌت ٍ لیاص ٍ یغٌ فرٌّگ ّا، اًذازًذ. ایي لذرت هی

ل یخَد را تر آًاى تحو یضذاخالل یّاارزشذٌّذ، اّذاف ٍ تکِ تِ آًاى فرصت دفاع تذٍى آً ،عرفِ کی یًثرد

تتَاًٌذ از آى تِ سَد خَد  باحسا ٍ ّاگرٍُ ،ّادٍلت ۀّو هَجة ضذُرساًِ ٍ فراگیری  یگستردگ .کٌٌذیه

 .کٌٌذل یتحو گراىید تر را خَد ًاحك ای حك یّاخَاستِ ،لِیٍس يیتذ ٍ تْرُ تگیرًذ

 یریکارگ تِ کاّذ،یه آى یذّایتْذ از ٍ دّذیلرار ه یٍ اًساًدرست اّذاف  ریکِ رساًِ را در هس یتٌْا اتسار

 یترا ۀ زیر،ضص هماللالة  در ،رساًِ اخالقهثاحث هرتَط تِ  از تؼضی ،ي ضوارُیدر ا .است رساًِ اخالق

، «رضذ اخاللی کَدکاى در کطاکص رساًِ ٍ خاًَادُ» :ضذُ است گردآٍری اخالق ٌاهۀفصل یختۀفرّ هخاعثاى

ّای اخاللی هذیریت  ضاخص لرآى ٍ»، «ّا در جوَْری اسالهی ایراى؛ هفاّین ٍ هصادیك ای رساًِ  اخالق حرفِ»

ای اخالق حرفِ»، «هلی تا تأکیذ تر ػٌصر حیا در اجرای زًاى ۀرساًّای غیرًوایطی  اخالق اجرا در ترًاهِ»، «رساًِ

  .«کٌٌذگی تْیِ ۀحرفّای اخاللی در تایستگی»ٍ « ّای خثری تراز اًمالب اسالهی در رساًِ

ایي ر در ًط کِ یغات اسالهیدفتر تثل یٍ خاًَادُ ٍ سثک زًذگ اخالق لغة اخالق سیه از داًنیاى الزم هیدر پا

ّای اسالهی  کل پژٍّص ۀادارّای تٌیادی  دفتر پژٍّص ۀرساًگرٍُ اخالق ٍ  از سیٍ ًکردًذ  یّوکار ضوارُ

، لرار دادًذدر اختیار فصلٌاهِ  را «ػلوی پژٍّطی اخالق ٍ رساًِ»ّوایص  ترترهماالت کِ  سازهاى صذاٍسیوا

 .کٌن یلذرداً


