
 منشور اخالقي كتابداران دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 ماكتابداران و اطالع رسانان دانشگاه علوم پزشكي لرستان در پيشگاه قدس الهي ،پيمان مي بنديم كه :  

ضمن پذيرش و احترام نسبت به مالكيت معنوي ،دفاع اصولي از آزادي انديشه و تشويق آزادي بيان و جريان آزاد -1 

اطالعات و عقايد را وظيفه اصلي خود قلمدادكرده ودر چارچوب اصول مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

العات اعالن كرده و در اين راستا از هيچ اقدام قانوني كوتاهي ،مخالفتخود را با هر گونه چريان غير قانوني و سانسور اط

 .  كرد  نخواهيم

عالي ترين سطح خدمات حرفه اي را به كليه كاربران ،بدون هيچ چشم داشتي ،ارايه كنيم .اين هدف از طريق فراهم -2  

مناسب ،تسهيل دسترسي و پاسخگويي مسئوالنه آوري و سازماندهي مناسب منابع اطالعاتي ،تدوين خط مشي هاي خدمات 

 به تمام نيازهاي اطالعاتي كاربران و مراجعان و نظاير آن محقق خواهد شد .

به حريم شخصي كاربران و مراجعان احترام مي گذاريم و براي تضمين آزادي مطالعه افراد و نيز حق همگاني  -3 

ز اين حريم دفاع مي كنيم .از اين رو ،هيچ گونه اطالعاتي در ارتباط با جزئيات دسترسي آزاد به اطالعات مورد نياز ،ا

هرگونه منابع اطالعاتي جستجو شده يا مورد استفاده كاربران و مراجعان رادر اختيار ديگران قرار نمي دهيم ودر برابر 

از سوي مراجع ذي صالح قضايي،خالفآن تمام فشارهايي كه براي افشاءانجام ميشود ،مقاومت مي نماييم ؛مگر حكم قانوني 

 را اقتضاءكند. 

به دور از هر گونه تبعيض نژادي ،قومي،سنتي ،اعتقادي و اجتماعي ،عالي ترين شرايط ممكن جهت استفاده از منابع -4  

 اطالعاتي و شبكه هاي اطالع رساني را به تمام استفاده كنندگان ،فراهم سازيم .

 و كاربران ساليقما،منافع ،عالئقو است ممكن  كليه مراحل ارئه خدمات حرفه اي ،از كليه موقعيت هايي كه در آنها در-5  

 و عاليق دادن دخالت از و كرده دهداجتناب قرار تاثير تحت را رساني اطالع و كتابداري خدمات از كنندگان استفاده

 .كنيم داري خود باره دراين شخص تمايالت

ما كتابداران و اطالع رسانان مي كوشيم تا با كاربران و بهره گيران از خدمات كتابداري و اطالع رساني، صادق بوده و -6 

در تعامل با آنان، با متانت، انصاف و صميّت عمل كرده و نسبت به پاسخگويي دقيق و مناسب به خواسته ها و نيازهاي 

 م.اطالعاتي شان، خود را متعهّد مي داني

هنگامي اهداف و روش هاي ابالغ شده از سوي سازمانهاي متبوع با آرمانهاي حرفه در تضاد بود ما كتابداران تمام  -7 

ابالغي را به گونه  تالش و مساعي خود را به كار خواهيم بست تا با توجيه منطقي و مؤثّر سازمان متبوعه، اهداف و روش هاي

اي اصالح سازيم تا با آرمانهاي حرفه نظير دسترسي آزاد و همگاني به اطالعات، منع سانسور و مانند آن تضادّي نداشته 

 باشد.



 

ملزم به رعايت قوانين، موافقتنامه ها و استانداردهاي تأييد شده از سوي مراجع رسمي و ذيصالح در انجام كارهاي  -8 

 . هستيم  صي و حرفه اي نظير سازماندهي منابع اطالعاتي،تخصّ

 به اصل ارزيابي و اجراي مستمر آن دربارۀ خدمات ارايه شده به كاربران و مراجعان، معتقديم. -9 

 مي شماريم.هر گونه موقعيّت و فرصتي را جهت بهبود نگرش عموم نسبت به اعتبار و آرمانهاي حرفه، مغتنم  -11 

براي تعالي حرفۀ كتابداري و اطالع رساني از طريق افزايش دانش و مهارتهاي حرفه اي خود و نيز تشويق همكاران  -11  

 به پيشرفت حرفه اي و ترويج آرمانهاي حرفه اي ، همواره تالش خواهيم كرد.

خصصي كتابداري و اطالع رساني ،با حمايت از نوآوري ها و استفاده نسبت به رشد و ارتقاي دانش خود بويژه دانش ت -12 

از فنّاوريهاي نوين اطالع رساني؛ و نيز به اشتراك گذاري دوسويۀ دانش و مهارتهاي حرفه اي خود با ديگر حرفه مندان و 

و هم در بهبود وجهۀ حرفه استفاده كنندگان از خدمات اطالعاتي، مي كوشيم تا هم كارآيي حرفه اي خود را افزايش دهيم؛ 

 در منظر ديگران و پيشبرد اهداف حرفه اي مؤثر باشيم.

 

 


