
منشور اخالق حرفه اي ACM براي متخصصان کامپیوتر

1 الزامات اخالقی عام 
یک متخصص کامپیوتر باید…. 

1.1. در رفاه جامعه و بشریت با در نظر گرفتن تمامی ذي 
نفعان در (سیستم هاي) کامپیوتري  مشارکت کند. 

2.1. از آسیب ساندن به دیگران بپرهیزد.  یعنی از اقداماتی 
که پیامد هاي منفی دارند، مخصوصا پیامد هاي چشم گیر و 

ناعادالنه اجتناب کند.  
 3.1 صادق و قابل اعتماد باشد. 

4.1  منصف باشد و اعمال تبعیض آمیز انجام ندهد. 
5.1  به  زحماتی  که الزم است صورت گیرد تا ایده هاي 

جدید، اختراعات، کارهاي خالقنه و مصنوعات  کامپیوتري 
ایجاد شوند احترام بگذارد. یعنی به  حق اختراع، کپی رایت، 
رازهاي تجاري، پروانه هاي استفاده (مالکیت معنوي) احترام 

بگذارد. 
6.1  به حریم خصوصی احترام بگذارد: 

فقط حداقل میزان اطالعات شخصی مورد نیاز را در یک 
سیستم جمع آوري کند. اطالعات شخصی که براي یک 

هدف مشخص جمع آوري  می شوند نباید بدون اطالع کاربر 
براي اهداف دیگري مورد استفاده قرار گیرند.  

7.1  به محرمانگی احترام بگذارد: متخصصان کامپیوتر 
معموال مورد اعتماد قرار می گیرند و اطالعات وحرمانه اي 

نظیر اسرار تجارة، داده هاي مشتري، استراتژي هاي تجاري 
غیر عمومی ، اطالعات مالی، داده هاي تحقیق، درخواست 
هاي ثبت اختراع، مقاالت منتشر نشده در اختیار آنها قرار 
میگیرد. متخصصان کامپیوتر باید از این اطالعات محرمانه 
محافظت کنند مگر اینکه خطر نقض قانون، نقض منشور 

اخالقی و مقررات سازمانی وجود داشته باشد. در این موارد 
محتواي اطالعات نباید افشا شود مگر به نهاد هاي متناسب.  

2. مسئولیت هاي حرفه اي 
یک متخصص کامپیوتر باید… 

1.2 بکوشد تا به باالترین کیفیت در فرایند ها و محصوالت 
کار حرفه اي دست یابد.  

2.2 استاندارد هاي باالیی را در ویژگی هاي حرفه اي و 
اخالقی به کار گیرد. 

3.2  قوانین موجود در کار حرفه اي را بداند و به آن احترام 
بگذارد. 

4.2 بررسی انتقادي حرفه اي را بپذرد و ارائه کند.  
5.2 ارزیابی هاي کامل و جامع از سیستم هاي کامپیوتري و 
تاثیرات آن از جمله تحلیل ریسک هاي محتمل را ارائه کند. 
6.2 فقط در بخش هایی که تخصص دارد کار کند یعنی اگر 

براي انجام وظیفه اي مهارت الزم را ندارد باید این موضوع 
را با کارفرما یا مشتري  مطرح کند.  

7.2 آگاهی عمومی  و شاخت  از (فرآیند هاي) کامپیوتري 
از جمله فناوري هاي مرتبط  و پیامد هاي احتمالی آن ها را 

افزایش دهد. 
8.2 به منابع کامپیوتري و ارتباط فقط در زمانی که مجوز 

دارد یا همسو با خیر عمومی است دسترسی پیدا کند. 
9.2 سیستم هایی را طراحی و پیاده سازي کند که استوار و 

امن باشند.  

3. الزامات رهبري حرفه اي : رهبر در اینجا به 
عضوي از گروه  یا سازمان که داراي نفوذ و مسئولیت هاي 

آموزشی یا مدیریتی است، اطالق می شود. اگرچه رعایت این 
اصول بر همه متخصصان کامپیوتري الزم است، ر هبران 

مسئولیت بیشتري براي برپاداشتن این اصول دارند. 
یک متخصص کامپیوتر خصوصا یک رهبر الزم است: 

1.3 اطمینان حاصل کند که خیر عموم  در مرکزیت توجه 
در تمام کارهاي حرفه اي کامپیوتري قرار دارد. 

2.3 ایفاي مسئولیت هاي اجتماعی توسط اعضاي سازمان یا 
گروه را برنامه ریزي تشویق و ارزیابی کند. 

3.3 کارکنان و منابع را جهت بهبود کیفیت زندگی کاري 
مدیریت کند. 

4.3 سیاست ها و فرایند هایی که منعکس کننده این منشور 
اخالقی هستند را برنامه ریزي کرده و به کار گیرد. 

5.3 براي اعضاي سازمان یا گروه فرصت هایی خلق کند تا 
به عنوان افراد حرفه اي رشد کنند. 

6.3  هنگام تغییر یا بازنشسته کردن سیستم هاي قدیمی 
توجه الزم را داشته باشند چراکه این تغییرات می تواند 
کارایی و کیفیت کار کاربران را تحت شعاع قرار دهد. 

7.3 سیستم هایی که در زیرساخت یک جامعه  تلفیق می 
شوند را شناسایی و نسبت به آن نگرانی الزم را داشته 

باشند.  

4. قبول منشور اخالقی: 

1.4 یک متخصص کامپیوتر باید این اصول را برپا داشته، 
ترویج کرده و به آن ها احترام بگذارد. 

 ACM 2.4  نقض این اصول را بر خالف شرایط عضویت در
بداند و آن را گزارش کند. 
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