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 اهداف طرح :

 در رٍاتط عاضماًٍِ جایگاُ آى اخالق تعریف تررسی ٍ 

 آضٌایی داًطجَیاى تا تازگطایی هجذد دفتر سازهاى ٍ ضرٍع فعالیت ّای آى
 

 : خالصه طرح

تَاًذ تِ هثاتِ  یضَد عطك ه یکِ تصَر ه یتِ گًَِ ا ،ضًَذ یداًستِ ه یتجارب اًساً یيتر یٍ خَاستٌ یياز هْوتر یکی رٍاتط عاضماًِ

 یاریتس یاًساًْا جْت ٍ ارزش تثخطذ. اها اغلة ها در رٍاتط عاضماًِ هاى دچار تعارضات اخالل یٍ جوع یفرد یاتهعٌاتخص تِ ح یاهر

اخالق در رٍاتط  یگاُجا  از هعٌا ٍ یرٍضٌتر یرتصَ ین. اگر تتَاًینکٌ یجْت تجرتِ ه یيرا از ا یا یعاطف یّا یٍ سردرگو ینضَ یه

عٌاصر هعٌا  یيا یّر دٍ یاٍ ثاً یندّ یصراتطِ عاضماًِ را افسا یکٍ استورار  یفیتک یاٍال تِ گًَِ ا ینتتَاً یذضا ،ینعاضماًِ داضتِ تاض

 .یندر کٌار ّن تجرتِ کٌ یدر طرح خَد از زًذگ یرا تا تعارض کوتر یخاللٍ اهر ا اًِاهر عاضم یعٌی یفرد یاتتخص ح

دستِ   تِ دٍ ،ضَد یه یذُاز آًچِ تجرتِ راتطِ عاضماًِ ًاه یٍ ارائِ صَرت تٌذ یاهر اخالل یهعٌا یضوي تررس ینکَض یه جلسِ یيا در

تِ تحث  یٍ رٍاًطٌاخت یاز دٍ هٌظر فلسف یسخٌراً  یيا در .ینپاسخ دّدر تاب اخالق در رٍاتط عاضماًِ  یٍ ٌّجار یفیپرسص تَص

( یرٍاتط اًساً یتِ ٍجَُ رٍاًطٌاخت یصُ)تَجِ ٍ یًَع پرداختي تِ هسائل اخالل یيپرداخت. ا ینهطرح ضذُ خَاّ یپرسص ّا یراهَىپ

اخالق در رٍاتط عاضماًِ  ُیگارٍضي تر در هَرد جا ین اًذازطکار طرح چ حاصل .است یستندر لرى ت یاز عٌاصر هْن اخالق پصٍّ یکی

 ایي طرح تِ صَرت سخٌراًی ٍ گفت ٍ ضٌَد هیاى سخٌراى ٍ ضرکت کٌٌذگاى خَاّذ تَد.  .خَاّذ تَد

 پرسطْایی کِ در ایي سخٌراًی هَرد تحث لرار خَاٌّذ گرفت عثارتٌذ از:
 ًاظر تِ رٍاتط عاضماًِ ٍجَد دارد؟ یخاص یخاللا یٌّجارّا یادر رٍاتط عاضماًِ دارًذ ٍ آ یگاّیچِ جا یاخالل یارزش ّا ٍ ٌّجارّا .1

  یرًذ؟گ یًطأت ه ییٌّجارّا کذاهٌذ ٍ از چِ ارزش ّا یيرٍاتط عاضماًِ ٍجَد دارد، ا یترا یاختصاص ییاگر ٌّجارّا .2

 ارزش ّا ّستٌذ؟ یيتاالتر  یسدر دل تجارب عاضماًِ ً یّوَارُ ٍ حت یاخالل یٌّجارّا یاآ .3

 زا تاضذ؟( یةتَاًذ آس یه یاآٍرد؟) کوک کٌٌذُ تِ اتي تجرتِ است  یه یچِ تر سر تجرتِ عاضم یاخالل یتِ ٌّجارّا یثٌذیپا.4

 کرد؟ یذچِ تا یاخالل یعاضماًِ ٍ ٌّجارّا یطیهصلحت اًذ یاىدر تعارض ه .5

 اضت؟را د یاخالل یتِ ٌّجارّا یثٌذیاًتظار پا یدر تجرتِ عاضم یردرگ یتَاى از فرد یه یاآ .6

 در لثال خَد در رٍاتط عاضماًِ ) در صَرت ٍجَد( کذاهٌذ؟ یاخالل یفٍظا .7

 کٌذ؟ یتر ه یعاضماًِ ها را اخالل یعاضك ضذى ٍ حضَر در راتطِ ا یاآ .8

 هذیر پرٍشُ رٍاًطٌاسی اخالق هرکس، پصٍّطگر دفتر تثلیغات اسالهی هطْذ ،دکترای فلسفِ) دکتر محمود مقدسیسخٌراى ایي ترًاهِ 

تْطتی ضْیذ فلسفِ عوَهی ٍ اخالق تجارت در داًطگاُ  ، هذرض«فلسفِ ای ترای زًذگی»هترجن کتاب ، تحمیمات سیاست علوی کطَر

 خراساى رضَی( خَاٌّذ تَد. از اعضای اسثك سازهاى داًطجَیاى جْادداًطگاّی ٍ  صٌعتی ضریف ٍ
 

 ی جْادداًطگاّیای سازهاى هرکسسالي ضَر   مکان اجرا : 30/5/98 : زمان اجرا

 98های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 28 شماره :

 15/5/98 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


