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 برای کتابداران( ایحرفهو حقوقی )اخالق  ایحرفه هایمسئولیت

 

و کار خود را با داشتن یک کتابخانه  شدهتأسیس 5631کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 

جدید  هایساختمانمختلف و  هایرشتهواقع در بیمارستان هاجر فعلی آغاز کرد. سپس با افزوده شدن 

مستقل و یک کتابخانه مرکزی شامل  ایدانشکدهکتابخانۀ  2کتابخانۀ بیمارستانی فعال،  2اکنون دارای 

 جتمع آموزشی رحمتیه است.بخش فنی، سالن مطالعه و مخزن در پردیس م

در هر سازمان یکی از عوامل  شدهتعریفمشخص و  ایحرفهو مسئولیت  ایحرفهامروزه داشتن اخالق 

اخیر توجه  هایدههنیست و در  مستثنا. حرفۀ کتابداری از این امر شودمیموفقیت آن سازمان شناخته 

برای  ایحرفهجداگانه با موضوع کدهای اخالق  رتصوبه ایبیانیهبه این امر شده است. ایفال هم  ایویژه

کتابداران که  ایحرفهمنشور اخالق مختلف تدوین کرده است. متن حاضر با توجه به نسخۀ  هایملیت

انجمن کتابداران ایفال  ایحرفهاست و منشور اخالق و رفتار  شدهتدوین 2152در آگوست  توسط ایفال

 و سازمان متبوع نگاشته شده است. ، بر مبنای اولویت و فرهنگ ایران2116

کلیک کنید( آمده  اینجاان در سایت کتابخانۀ مرکزی )برای مطالعه کاربر ایحرفهمنشور کلی اخالق 

کتابداران بپردازیم. این موارد در چند آیتم کلی  ایحرفهسعی داریم به تبیین منشور اخالق  اینجااست. در 

 :باشدمییل به شرح ذ

 ( دسترسی به اطالعاتAccess to information) 

 دسترسی آزادانه به اطالعات برای تمامی اقشار .5

 رایگان بودن ارائۀ تمامی خدمات کتابخانه و اطالعات به کاربران  .2

دیرکرد  هایجریمه استثنایبهکلیه خدمات از عضویت تا استفاده از منابع رایگان است  تبصره:

 است. شدهگرفتهکه حداقل مبلغ روزانه برای آن در نظر 

https://repository.ifla.org/handle/123456789/1850
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1850
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/faife/codesofethics/armenia.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/faife/codesofethics/armenia.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/faife/codesofethics/armenia.pdf
https://centlib.skums.ac.ir/Dorsapax/Data/Sub_8/File/poster%20final.jpg
https://centlib.skums.ac.ir/Dorsapax/Data/Sub_8/File/poster%20final.jpg
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و مؤثرترین راه برای دسترسی به اطالعات و منابع در دسترس کاربران قرار گیرد  ترینراحت .6

کتاب و  توانندمیتابعه  هایکتابخانهاز تمامی  ایرشتهو  مقطع هر) به این منظور کاربران در 

 خدمات اطالعاتی دریافت کنند(.

سانسور اطالعاتی و عدم آزادی دسترسی به اطالعات به شرطی که مخالف  برعلیهکتابداران باید  .4

 قوانین و موازین نباشد، مقابله کنند.

 

 ( مسئولیت در برابر فرد و جامعهResponsibilities towards individuals and 

society) 

، فارغ از شودمیکتابخانه شناخته کاربر فعال  عنوانبهجموعه سازمان که تمامی اقشار زیرم .5

 سن، رشته، مقطع تحصیلی، محل سکونت و ... حق استفادۀ رایگان از تمامی خدمات را دارند.

مؤثر در اختیار کاربران قرار گیرد و سعی بر این باشد تا  صورتبهو  درستیبهاطالعات باید  .2

برای همیشه به کاربران  باریک اطالعاتیضمن ارتقاء سواد اطالعاتی، نحوه استفاده از منابع 

 آموزش داده شود.

 

 حریم خصوصی، محرمانگی، شفافیت (Privacy, secrecy and transparency) 

مانه نزد کتابداران محفوظ است و فقط در صورت محر صورتبهاطالعات شخصی کاربران  .5

 لزوم و نیاز سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

از دو طرف  یکهیچو  شودمیبنا ارتباط بین کتابدار و کاربر بر پایۀ اعتماد و رعایت احترام  .2

 حق سوءاستفاده از یکدیگر را ندارند.

 

  و مالکیت معنوی بازدسترسی (Open access and intellectual property) 

، باید دهندمیکتابداران ضمن اینکه بهترین راه دسترسی به اطالعات را در اختیار کاربران قرار  .5

 هم توجه داشته باشند. رایتکپیبه 

مسئولیت نحوۀ استفاده از اطالعات بر عهدۀ کاربران است و عواقب ناشی از هرگونه  .2

، سرقت علمی، جعل و تحریف در پژوهش متوجه کاربر متخلف است. برداریکپیسوءاستفاده، 

حق برخورد دارد. مثالً در  دهدمیکتابداران فقط در برابر مواردی که قانون به وی اجازه 
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طبق  تواندمیدر کتابخانه سوءاستفاده شود و کتابدار متوجه این امر شود  نامهپایانمواردی که از 

 د.قوانین با وی برخورد نمای

 فکری داخلی و خارجی حمایت شود. هایارزشقانون حق مؤلف محترم شمرده شود و از  .6

 

 ایحرفه، صداقت شخصی و مهارت طرفیبی (Neutrality, personal integrity and 

professional skills) 

و بدون  طرفانهبیکتابخانه کامالً  دهیسازمان، فراهم آوری و سازیمجموعه هایسیاست .5

. منافع سازمان و کاربر بر هرگونه منافع شخصی پذیردمیتعارض منافعی صورت  گونههیچ

 ارجح است.

 کتابداران باید برای حرفۀ کتابداری و ارتقاء جایگاه آن توجه و ارزش قائل شوند. .2

 

روابط همکاران با یکدیگر و مقامات مافوق (Colleague and employer/employee 

relationship) 

در ابتدا رفتار کتابداران و کارمندان کتابخانه با یکدیگر بر مبنای احترام، انصاف باشد و فارغ از  .5

 برابر و یکسان هستند. باهمهمه  هاتواناییقومیت، شهریت، عقاید و سایر 

خود را ارتقا دهند، دانش خود را  ایحرفه هایمهارتتالش حداکثری کتابداران بر این است که  .2

آوری  فراهمکنند و آن را به کاربران منتقل سازند. سازمان و مقامات مافوق هم ملزم به  روزبه

 چنین بستری هستند.

و  ایحرفه هایمهارتشهرت و موقعیت اجتماعی باالتر در سازمان منوط به کسب هرگونه  .6

 .نندکنمیموقعیتی کسب  غیرمتعارف هایروشرقابت ناسالم و  اساس براخالق سازمانی است و 

 


