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 IPAکدهای اخالقی 

 و استترجمه شده ( www.tadaei.com) تداعی ی روانکاویمجله یتیم ترجمه توسطاین متن 

 به هر طریقی آزاد است. آنزنشر با

 

 اخالقی هایکد

به تصویب  2015در ژانویه نیویورک در  IPAنظر شده توسط هیئت نمایندگان اخالقی تجدید کداین 
همفکری برگزار کرده و همه  یک جلسه 2014در سال  IPA شود.اجرایی می 2015رسیده و از اول مارچ 

اش به این جلسه اخالقیکدهای ها را جهت نظرخواهی درباره تغییرات بالقوه در اعضا و انجمن
غییرات از اهمیت باالیی این ت گنجانده شده است.. نتایج این جلسه در این نسخه نهایی نموددعوت 

ایم. برای های مختلف در اختیار شما گذاشتهها را برای راحتی اعضا، به زبانآن ،بنابراین برخوردارند؛
، آلمانی، اسپانیایی، روسی، برزیلی، پرتغالی، های فرانسویزبان بهاخالقی کدهای های مطالعه نسخه

 ایتالیایی، ترکی، بلغاری، یونانی، صربستانی، کلیک کنید.

، اما اندفراهم شده IPAها با حسن نیت برای راحتی اعضای توجه داشته باشید که این ترجمه لطفا  
نگلیسی نسخه اصلی در صورت هرگونه اختالف بر سر معانی یا در کلیه فرآیندهای قانونی، نسخه ا

 است. معتبر

های اجرا )مجموعا تحت ، کد اخالقی و روش(IPAالمللی روانکاوی )ل( انجمن بیناصول اخالقی )اصو
 سراسر)این اصطالح در  IPA به وابستههای برای اعضا و سازمان را عنوان کد( قوانین اخالقی پایه

توانند میاست که  ILAPو  PIEEشامل موسسات آموزشی برگزیده و دیگر موسسات از جمله  این کد
 دار شوند(ای روانکاوان عهدهنظارت را در حوزه عملکرد اخالقی و حرفه و آموزش، صدور گواهینامه،

 د.کننمیمشخص 

 :کد اخالقی

ای نسبت به بیماران حرفهتعهدات های بشردوستانه، اصول روانکاوی، و منعکس کننده ارزشالف( 
 و عموم است؛

روانکاوی یا هر روش بالینی دیگری )از جمله  IPAبه طور عمومی در هرجایی که اعضای ب( 
اعمال  ، کارآموزان یا در محیط سازمانی کار کنند،کاندیداهارا اجرا کنند، یا با  درمانی و مشاوره(روان
 وشود؛ می

بسط داده با توجه به مالحظات محلی  IPAوابسته های ج( ممکن است توسط هریک از سازمان
 شود.
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ها، به همراه این مقدمه، بخشی اساسی از کد چهار قسمت دارد )هر یک از این قسمت کداین 
ا رعایت گردد ر وابستههای ، و استانداردهای حداقلی که باید توسط سازمانIPA، معیار IPA اخالقی

 دهند(:تشکیل می

 دامنه و صالحیت: 1بخش 

 وابستههای برای سازمان IPA اخالقی: اصول 2بخش 

 کاندیداهاروانکاوان و برای همه  اخالقی : کد3بخش 

 :اجرا: 4بخش 

 های وابستهو سازمان IPAشیوه عمل برای  الف 

 به سواالت و شکایات اخالقی IPAشیوه عمل برای رسیدگی  ب 

 IPAشیوه عمل برای اعضای مستقیم  ج 

 

 : دامنه و صالحیتاولبخش 

 کاربست: این کد در موارد زیر کاربرد دارد: (1

 ؛IPAهای وابسته به الف( سازمان

 شوند؛محسوب می IPA، در نتیجه چنین عضویتی، اعضای که هااین سازمانروانکاو ب( اعضای 

های تحت خدمات سازمان هستند کههایی )معموال روانکاوان در حوزه IPA« اعضای مستقیم»ج( 
 گیرد(؛ ووابسته قرار نمی

کسی است که توسط یک سازمان وابسته یا موسسه آموزش  کاندیدا)  IPA یکاندیداهاد( همه 
IPA  یا یک موسسه مرتبط مانند (حقوقی مجزایی هستند نهادهای)که برگزیده این سازمان ،PIEE 
از فارغ التحصیلی به  هدایتکه هدف آن ، در یک دوره تخصصی رسمی آموزش روانکاوی ILAPیا 

عضو )اعضای( »و « روانکاو)ان(»در این کد، اصطالحات  .است، پذیرفته شده است IPAعضویت در 
(IPA»)  در جایی که هیچ تمهیدات مناسبی وجود ندارد،  رود.به کار میکاندیداها به طور یکسان برای

شود علیه یک کاندیدا در یک گروه مطالعاتی با همان روشی انجام می اخالقیرسیدگی به شکایات 
تحت که  IPAشود. کاندیدهای رسیدگی می IPAعلیه اعضای مستقیم  اخالقیکه به شکایات 

 (.یکسان با دیگر بیماران برخوردار هستندحقوق  از دارندقرار  (training analysisآموزشی ) روانکاوی

برای کاربست، غربالگری،  IPAدیگر معیارهای  پردازد.می اخالقیتنها به مالحظات قلمرو. این کد ( 2
های کد شیوه عمل به تفضیل ای در دیگر بخشآموزش، صالحیت، یا استانداردهای نظارت حرفه

 اند.بحث شده
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سازی توسط حداقلی برای کاربست و پیاده اخالقین کد استانداردهای ای استانداردهای حداقلی.( 3
 کند.را مشخص می IPAهای وابسته به سازمان

 IPA منوط به معیارهر سازمان وابسته یک نهاد مستقل است که، در راستای قوانین قابل قبول، و 
های اخالقی، قوانین و استاندارد، های پیاده سازی()از جمله این اصول اخالقی، کد اخالقی و روش

 کند.مقررات خود را تعیین می

ه )کاربست ممکن است هرچند وقت یک بار کدهایش را بر یک اساس آینده نگرانتغییرات آینده. ( 4
 در آینده( مورد اصالح یا تکمیل قرار دهد.

کودک و نوجوان، کودکان و نوجوانان. با وجودی که این کد بر کل روانکاوی، از جمله روانکاوی ( 5
د )برای در همه شرایط کاربرد نداشته باشن خاصی وجود دارند که ممکن است مفادشود، اعمال می

مثال، در بعضی شرایط بحث درباره مشکالت مربوط به حق الزحمه و غیره با یکی از والدین یا 
قصد  IPA القیاخکمیته  یابد(.خود بیمار، ضرورت می یا در عوض،همچنین، سرپرستان کودک، و 

برای روانکاوی کودک و نوجوان یک راهنمای مجزا ارائه  اختصاصیدارد در زمان مناسب به طور 
شود مگر در شرایط خاصی که حق معافیت از یک یا چند ماده دهد؛ تا آن زمان، این کد اعمال می

 به وضوح مشخص است.

 های وابستهصالحیت قضایی اولیه سازمان( 6

 بند )ب( در پایین مشخص شده، هر سازمان وابسته:جز آنچه در الف( 

در پایین تعریف شده( مربوط به اعضا  8( در رابطه با همه شکایات و سواالت اخالقی )در پاراگراف 1
 و خودش صالحیت قضایی اولیه دارد، و 

یک کد اخالقی و یک مکانیسم پیاده سازی عینی به منظور رسیدگی به  به حفظ و انتشار ( باید2
سازگار  IPA، یک کمیته اخالقی دائمی یا یک جایگزین معقول، که با کد شکایات و سواالت اخالقی

 باشند، بپردازد.

به هرگونه شکایات شامل روانکاوانی که در مقام مامور، عضو هیئت مدیره یا  IPA ب( کمیته اخالق
 فعالیت دارند رسیدگی خواهد کرد. IPAهای رسمی دیگر مقام

 IPAاختیارات ( 7

IPA  ابزار حاکمیتی )قوانین( و این کد، در تعیین این که آیا باید به ارتباطات مبتنی بر اخالق تحت
عموما، در عمل بر اساس  رسیدگی شود و اگر بله، این کار چطور باید انجام شود، صاحب اختیار است.

 گیرد:عوامل زیر، و دیگر عوامل، را در نظر می IPAاختیار، 

در باال را مشاهده  6یا یک سازمان وابسته صالحیت قضایی اولیه دارد یا خیر )پاراگراف الف( این که آ
 .کنید(
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یا ریسک  باالفوریت مسائلی که سواالت جدیدی را در رابطه با موضوعات معاصر بین المللی و ب( 
 گیرند.مورد بررسی موشکافانه قرار می IPAکنند، با احتمال بیشتری از سوی مطرح می ،جدی

 .شوندبررسی می IPAدر پرتو منابع موجود همه سواالت و شکایات ج( 

گیری در یک بر علیه تصمیم درخواست تجدیدنظردر شرایطی که یک سازمان وابسته استماع د( 
یت برگزاری آن توانند مسئولمی IPAو هیئت نمایندگان  IPAکمیته اخالقی کیس اخالقی را نپذیرد، 

توانند سازمان وابسته را ملزم به همکاری کنند. هزینه این تجدیدنظر را برعهده گرفته و میتجدیدنظر 
 برعهده سازمان وابسته است.

 تفاوت میان یک سوال و یک شکایت( 8

ر ، سازمان وابسته یا نهاد تابع آن را زیIPAروانکاو عضو  ایحرفهعمل )یا تعامل(  ،شکایت یک الف(
 برد.میسوال 

در پی تفسیر یک یا چند اصل، یا یک نظر مشورتی در رابطه با پیاده سازی یا کاربست ب( سوال 
 مناسب اصول است.

 تواند یک سوال یا شکایت را مطرح کند؟چه کسی می( 9

مقام دولتی ، کاندیدا یا سازمان وابسته، یک بیمار نگران یا اعضای خانواده او، یا یک IPAیک عضو 
قسمت تواند به آن رسیدگی کند ) می IPAیک سوال یا شکایت را تنظیم کنند، که توانند عالقمند می
 در باال را ببینید(. 7پاراگراف  IPAاختیارات 

 IPAهای وابسته به بخش دوم: اصول اخالقی برای سازمان

ی را دامات معقولباید اق IPAتعهد عمومی به حفظ استانداردهای اخالقی. هر سازمان وابسته به ( 1
های انجام همه روانکاوان، و همه تشکیالت آموزشی و دیگر فعالیت تا تضمین شود که اتخاذ کند

و قوانین  IPAای را، که با کد شده توسط یا برای سازمان وابسته، استانداردهای باالی اخالقی و حرفه
 کنند.قابل اجرا سازگار هستند، حفظ می

 شکایت برایشیوه عمل کد اخالقی و ( 2

. هر سازمان وابسته باید یک کد اخالقی )یا مجموعه ای از قوانین اخالقی با نام یالف( کد اخالق
( با استانداردهای 1های ذینفع قرار دهد که باید )مشابه( را مقرر کرده، حفظ کند و در اختیار طرف

تواند سازگار باشد )با این حال هر سازمان وابسته می IPAحداقلی تعیین شده در این کد 
شناسایی و رسیدگی به ( 2استانداردهای باالتری تعیین کند که با جوهره این کد سازگار باشد(، و )

هایی که تحت اعتبار سازمان وابسته رفتار یا عملکرد روانکاوان آموزش دیده، واجد شرایط، یا آن
  ادعا یا به وضوح غیراخالقی است را ممکن سازد.کنند، که بر طبق فعالیت می
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را تعیین کند  ب( شیوه عمل. هر سازمان وابسته، در کد اخالقی یا ابزار مرتبط خود، باید شیوه عمل
گیری های راهنمایی یا تصمیمدرخواستاستماع  دریافت و آن طیکه  شودای میزمانی بازهشامل  که

 .پذیردها، صورت مینو عمل بر روی آ ،و شکایات اخالقی

ای باید یک شیوه عمل برای درخواست تجدیدنظر درخواست تجدیدنظر. هر سازمان وابستهج( 
سازگار بوده و منعکس کننده منابع، ساختار و دیگر  و قوانین قابل اجرا IPAمشخص کند که با کد 

 مرتبط باشد. معیارهای

اداره کد و شیوه عمل اخالقی خود را به در شرایطی که یک سازمان وابسته ثبت ملی. د( نهادهای 
 سازگار باشد. IPAاین کد و شیوه عمل باید با کد فراگیر محول کرده باشد، یک نهاد ثبت ملی 

 های وابسته با منابع محدودقانون ویژه برای سازمان( ه

خالقی یا رسیدگی به یک شکایت ا تواند، در صورتی که فاقد منابع جهتوابسته می سازمان
 ای دریافت کمک از یک یا چند سازمان وابسته و/یا یک نهاد منطقهد، درخواست تصمیم گیری باش

IPA از راهنماییدرخواست  و/یاد؛ را ترتیب ده تایید شده IPA منوط به  تواندمی )که را صادر کند
 را ببینید(. در باال 7: پاراگراف 1، بخش گرددفراهم  IPAاختیارات 

 

 بخش سوم: کد اخالقی برای همه روانکاوان و کاندیداها

 حقوق انسانی (1

افراد ، بر اساس تعریف اعالمیه حقوق  تجاوز به هیچ یک از حقوق اساسی انسانیروانکاو نباید در 
 شرکت داشته یا آن را تسهیل کند.   ،IPAخود  تبعیضبشر سازمان ملل و سیاست عدم 

 ترتیبات مالی( 2

یا، در صورت اصالحات حق  روانکاویها و دیگر ترتیبات مالی باید پیش از شروع کلیه حق الزحمه
هیچ الزحمه، پیش از اجرایی شدن به طور کامل برای بیمار فاش شده و موافقت بیمار کسب شود. 

 معامله مالی دیگری نباید میان روانکاو و بیمارانش صورت گیرد.

 ای و عمومیصداقت حرفه( 3

یکی از اصول روش روانکاوی است. یک روانکاو باید از محرمانه ماندن اطالعات و  رازداریلف( ا
 های بیمار محافظت کند.پرونده

 ب( روانکاو نباید طوری عمل کند که باعث بدنام شدن این حرفه شود.
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اما نه محدود به، ج( روانکاو نباید در رابطه با لطمه وارد کردن به اعتبار هر فرد یا سازمان از جمله، 
ا در غیاب شرایط متقاعدکننده و توجیه کننده در پروا یا بدخواه باشد، یا عمدبی دیگر روانکاوان،

 دخالت کند. ،همکاران رویهای نظارت تخصصی ارزیابی

ها را ای( با بیمار و همکاران صادق بوده، و نباید آند( روانکاو باید )منوط به الزامات رازداری حرفه
 .داشته باشددخالت برداری، فریب یا زورگویی د یا در هرگونه کالهفریب ده

 سوءاستفاده از قدرت( 4

، و پس از اتمام آن، توجه الزم را به عدم توازن قدرت که ممکن روانکاویحین الف( روانکاو باید 
د که با داشته باشد و نباید طوری رفتار کناست میان روانکاو و روانکاوی شونده موجود باشد، 

 ری بیمار یا بیمار سابق در تضاد باشد.خودمختا

تواند در هر زمانی درمان را متوقف ب( درمان روانکاوی بیمار با روانکاو داوطلبانه بوده و بیمار می
 کرده یا درمان یا مشاوره دیگری را جستجو کند.

اگر روانکاو تصمیم  همراه باشد. متقابلهای دیگر معموال باید با رضایت درمان روانکاوی یاخاتمه ج( 
های معقول او برای اطالعات بگیرد که درمان را متوقف کند، باید به نیازهای درمانی بیمار و درخواست

 درباره منابع جایگزین درمان توجه شود.

ن وادار کردن بیماران، کارآموزان یا همکاراای یا سازمانی خود برای د( روانکاو نباید از جایگاه حرفه
 استفاده کند. از اطالعات محرمانه نیز نباید برای این منظور استفاده شود.

روانکاو نباید به بیمار یا کاندیدای تحت درمان یا سوپرویژن روانکاوی درخواست رابطه جنسی ( ه
 .دهد یا با او روابط جنسی برقرار کند

 ایحرفه ضعف نقص وحفظ استانداردها، ( 5

و سطوح مناسبی از ارتباط را با همکاران  باشدای مداوم متعهد به رشد حرفه الف( روانکاو باید
ای و ای حفظ کند. هدف از این کار این است که حفظ استاندارد متناسب در عملکرد حرفهحرفه

 ای و علمی تضمین شود.های حرفهدانش جاری از پیشرفت

)و بنابراین به طور رضایت بخش کامل  با فساد همراه شدهب( اگر روانکاوی آموزشی یک روانکاو 
هیچگونه گناه یا ، و باشد روانکاو طی روانکاوی تحت سوءاستفاده قرار گرفته( یا اگر باشد نشده

 است. ضروریمفروض نباشد، معموال یک روانکاوی جدید برای روانکاو  تقصیر از سوی قربانی

از کد اخالقی، نهاد یک روانکاو دیگر روانکاو وظیفه دارد در صورت مشاهده شواهدی از تخلف ج( 
 در موارد اعضای مستقیم( را مطلع سازد. IPA مناسب سازمان وابسته )یا

روانکاو وظیفه دارد اگر درباره توانایی خود در کار شک کرد در جستجوی مشورت از یک همکار د( 
به او ای ضعیف به نظر برسد، توانایی همکارش در انجام تعهدات حرفهه دارد اگر فبرآید و وظیارشد 
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. در صورت نگرانی جدی درباره توانایی همکار یک روانکاو، که آن همکار اطالع داده و کمک کند
در مورد  IPA، روانکاو باید نهاد مناسب سازمان وابسته )یا نداشته باشد را تمایلی به رسیدگی به آن

 را مطلع سازد. یک عضو مستقیم(

بیمار در صورت  به روانکاو باید، با توجه الزم به حریم خصوصی بیمار، تمهیداتی را لحاظ کند تا هر( ه
 .هایی برای ادامه درمان()شامل گزینه اطالع داده شودمرگ روانکاو یا در دسترس نبودن او، 

 

 اجرابخش چهارم: 

 های وابسته و سازمان IPAعمل برای  شیوه( الف 

باشد چه یک سازمان وابسته،  IPAبرای تنظیم یک سوال یا شکایت: یک شکایت یا سوال، چه  (1الف
 باید:

 ،الف( مکتوب باشد

مقرر شده است به زبان انگلیسی، و اگر برای یک سازمان وابسته است، به زبان  IPAب( اگر برای 
 توسط سازمان وابسته باشد،

 ،دام هستند امضا شودتوسط فرد )افرادی( که مسئول این اقج( 

یا دفتر اصلی  IPAد( با نامه یا از طریق خدمات تحویل پیک )با رسید برگشت( به دفاترمرکزی 
، به روی آن به وضوح درج شده، یا « توجه: اخالقی»سازمان وابسته داخل یک پاکت که عالمت 

صورت یک نسخه  بهسیستم الکترونیکی سازگار برای خواندن آن را داشته باشد،  IPAشرطی که 
 تحویل داده شود.، شکایت امضا شده که برای مدیر اجرایی ارسال شدهاز ( PDFالکترونیکی )مانند 

 همچنین:

روانکاو یا « سوژه»تحویل داده شود.  «سوژه»امل یک کپی از شکایت( باید به هر اریه )شطاخ( ه
 است که ادعا شده رفتار او غیراخالقی بوده است، و  IPAسازمان وابسته به 

تایید شود، شامل  یا سازمان وابسته به صورت کتبی IPAباید توسط ضرورت، اریه، در صورت طو( اخ
 نام هر سوژه، آدرس و تاریخ تحویل اخطاریه به همراه شکایت.

و شکایات اخالقی را الت سوا[: کمیته اخالقی وظیفه دریافت، بررسی کمیته اخالقی اقدامات (2الف
اگر هرگونه اقدامی پیشنهاد شده باشد، یا این اقدام را در حوزه قدرت تفویض و ، ]بر عهده دارد

ات اخالقی برای هیئت مدیره سازمان سواالت و شکای دربارهیک توصیه نامه کند یا اش عملی میشده
 کند.( تنظیم میIPAی ، برای یک کمیته اجرایIPAوابسته )یا در مورد کمیته اخالقی 
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تضاد منافع: هر مامور یا عضو کمیته که در رابطه با یک سوال یا شکایت اخالقی درگیر تضاد  (3الف
باشد باید بالفاصله این تضاد را به صورت کتبی به  -ای، یا اقتصادی خانوادگی، حرفه -منافع مادی 

 خصوص دخالتی نداشته باشد. رئیس کمیته اخالقی افشا کرده و در بررسی یا اقدام در این

همکاری  IPAهای باید با همه درخواست IPAهمکاری سازمان وابسته: یک سازمان وابسته به  (4الف
 .ارائه سریع همه اطالعات و اسناد مرتبطکند از جمله 

: اگر، در زمینه اخالقی، یک شرکت وابسته هر یک از IPAاطالع رسانی سازمان وابسته به  (5الف
یا اگر یکی از اعضا در حالی که یک  یا معلق کند منفکاخراج، به مدت بیش از یک سال اعضا را 

بر علیه او در انتظار رسیدگی است، استعفا دهد، سازمان وابسته شکایت یا سوال مبتنی بر اخالق 
و اقدامات انجام شده،  نقض شده کد اخالقینام عضو، ماهیت  این امر را به همراه روز 30باید طی 

این اطالعات، شامل نام  .اطالع دهد IPAو مدیراجرایی  IPAه صورت کتبی به رئیس کمیته اخالقی ب
و اعضا  IPAهای مناسب دیگر، به اطالع سازمان وابسته به یا روش IPA خبرنامهعضو، باید از طریق 

 برسد.

محرمانه رسیدگی کد اخالقی هستند به طور همه شکایاتی که مدعی نقض باید به رازداری:  (6الف
دوره در  الزم است هایی کهها یا هیئترازداری باید توسط اعضای کمیته اخالقی و دیگر کمیته .شود

مدت شدن محرمانه آگاه شوند حفظ شود؛ وظیفه رازداری پس از تمام  خدمتشان از این اطالعات
 هرگونه ماموریتی باید ادامه یابد.

ها و اقداماتی که تحت پوشش این ها، پاسخارتباطات، اخطاریههمه های زمانی: محدودیت (7الف
کمیته یا  .با سرعت معقول محول یا اخذ شوند تحت شرایط موجود، گیرند بایدفرآیندها قرار می

 های زمانی را در پرتو حقایقیا سازمان وابسته باید، هنگام نیاز، محدوده IPAمامور صاحب اختیار در 
 شکایت خاص، مشخص کند.و شرایط یک سوال یا 

جز در شرایط استثنا، کل فرایند رسیدگی به یک شکایت باید طی یک سال از دریافت شکایت رسمی 
 به پایان برسد.

صدور اعالنیه درباره درخواست تجدیدنظر باید طی شش ماه پس از جز در شرایط استثنا، هرگونه 
دنظر باید طی یک سال پس از دریافت نتیجه شکایت اصلی تسلیم گردد؛ و هرگونه درخواست تجدی

 تکمیل شود. ،اخطاریه رسمی درخواست تجدیدنظر

، (IPAپس از شکایت رسمی به کمیته اخالقی )کمیته سازمان وابسته یا انصراف از شکایت:  (8الف
اگر شاکی از  تواند از شکایت خود صرف نظر کند.شاکی بدون ابراز رضایت آن کمیته اخالقی نمی

 با صالحدید خود استماع شکایت را ادامه دهد.تواند راف دهد کمیته میهمکاری انص

، اگر (IPA)کمیته سازمان وابسته یا پس از شکایت رسمی به کمیته اخالقی استعفای اعضا:  9الف
از همکاری مضایقه کرده یا کناره گیری کند، از عضویت استعفا دهد،  شخصی که از او شکایت شده
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توانند با صالحدید خود استماع شکایت یا فوت کند، کمیته اخالقی )یا نهادهای متناسب دیگر( می
 یا درخواست تجدیدنظر را ادامه دهند.

 به سواالت و شکایات اخالقی IPAیدگی روش عمل برای رس( ب 

در باال؛ و  8: پاراگراف 1به مجرد دریافت یک سوال یا شکایت )بخش . IPA اعالم وصولرسید/ (1ب
رسید را وصول کرده و یک کپی از سوال یا  IPAکارمندان را در باال ببینید(،  1: پاراگراف الف5بخش 

 حفاظت IPAدر دفترمرکزی  لینسخه اصاز کنند )ارسال می IPAشکایت را به رئیس کمیته اخالقی 
 شود(.می

رئیس کمیته اخالق باید یک کپی از سوال یا شکایت را برای اعضای  بررسی اولیه کمیته اخالق. (2ب
؛ و به طور مشارکتی یکی از اقدامات کردهدرباره وضعیت و اهمیت مسئله رایزنی ؛ کندکمیته ارسال 

یته نسبی کم تصمیم گیری توسط اکثریتبعدی را انتخاب کنند )فهرست شده در پاراگراف  اختیاری
اقلیت اعضای کمیته برای شرکت کردن در این بررسی به هر دلیلی )شامل عدم  ناتوانیکافی است و 

تواند سوال در موارد فوری، رئیس می دریافت مکاتبات( نباید باعث ابطال هرگونه تصمیمی شود(.
 یا شکایت را با معاونین خود بررسی کند.

از ارزیابی اولیه یک شکایت یا سوال مبتنی بر اخالق، اقدامات کمیته اخالق. کمیته اخالق، پس  (3ب
 توانند:می

را برآورده  IPAد که این سوال یا شکایت معیار بررسی منبع سوال یا شکایت را مطلع ساز الف(
 کند؛نمی

)های( وابسته به طور مناسب به  جستجو نشده باشد، سازمان از ابتدادر آن مرحله کمک  اگرب( 
در توضیح مناسب شکل یا واقعیات شکست  IPAمکاتبات با رده باشند، و/یا مسئله رسیدگی نک

 ؛ارجاع دهد IPAمسئله را به یک یا چند سازمان وابسته به ، خورده باشد

را در پایین ببینید(، بررسی و/یا  5های عمل در پاراگراف بنسبت به حقیقت یابی بیشتر )شیوهج( 
 را مطلع سازند. IPAام کرده و بنابراین منبع و رئیس اقد اخالقداخلی کمیته تحقیق درباره مراحل 

های شاکی و روانکاو )مگر این که کمیته اخالقی این موارد باید ارائه شوند: نام فقطدر مورد آخر 
کند(، نام )های( استفاده از نام مستعار را ایجاب میکه حساسیت شخصی یا قانونی تعیین کند 

 کشور یا منطقه شکایت؛ ،مرتبط، اگر وجود داشته باشد، یا بنابر صالحدید)های( وابسته  سازمان

 د؛ ود( یک ارزیابی کامل انجام ده

را برای کمیته توصیه نامه د یا یک در حوزه قدرت تفویض شده انجام دهیا چنین اقدامی را ( ه
 .در پایین ببینید(را  5د )پاراگراف باجرایی ارسال کن

مشاوره قانونی را مطلوب یا الزم اگر کمیته اخالقی، رئیس یا کمیته اخالقی مشاوره اخالقی.  (4ب
 شود.اطالع داده شده یا با او مشورت می IPAبپندارد، به مشاور 
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یابی توسط کمیته اخالقی )یا عمومی حاکم بر حقیقت هایدر زیر معیارحقیقت یابی. شیوه  (5ب
 فهرست شده است:کمیته بررسی آن( 

باید از هرگونه شکایت علیه خود مطلع شده و فرصت معقولی برای پاسخ به او هر شخص الف( 
 داده شود.

 شناسایی باید محرمانه بمانند.کلیه سوابق افراد و شکایات و اطالعات ب( 

از سوی این کمیته برای اجرای را منصوب کند تا  تواند یک تیم بازدید از محلکمیته اخالقی میج( 
ارائه کل کیس به سوژه برای دریافت پاسخ، و ارائه آوری کیس، و سپس و گرد یک بررسی رسمی
 کمیته اخالق اقدام کند تا در نهایت ،به کمیته اخالق هابا یک طرح کلی از یافته یک گزارش رسمی
 .به داوری بپردازد

تواند یا کمیته بررسی آن، بنا به صالحدید خود، می غیرعادی ایجاب کند، کمیته اخالق د( اگر شرایط
تواند بر اساس معیار در این صورت، مییک جلسه استماع اطالعاتی یا تدافعی را برگزار کند، 

  را صادر کند. نمایندگی حقوقیای که در پایین فهرست شده، اجازه اختیاری

مجاز،  رون به صرفه، در محدوده بودجهحقایق مرتبط باید تا جای ممکن با سرعت و به صورت مق( ه
 آوری شوند.جمع

 های فرعی محول کرد.یاب یا کمیتهحقیقتتوان به یک یا چند و( سواالت یا مسائل خاص را می

توانند هر یک از اقدامات زیر را به کمیته کمیته اخالق یا کمیته بررسی آن می. IPAاقدامات  (6ب
 اجرایی پیشنهاد کنند:

 IPAشکایات برعلیه اعضای الف( 

 اند.گناهکار شناخته نشده چون شواهد در نشان دادن رفتار غیرعادی ناتوان بوده ،تبرئه. عضو( 1

. این حالت اجازه اقدامات بعدی روی همان اتهام را با امکان طرح مجدد دعویرد شکایت ( 2
ای امکان یا یک نقص رویها برای مثال، وقتی به علت کافی نبودن شواهد قابل اتک --دهد می

 گیری جاری وجود نداشته باشد.تصمیم

. شکایت بدون کشف این که رفتار غیراخالقی راهنمایی یا تذکر( رد شکایت به طور قطعی با یا بدون 3
در صورت لزوم، چنین شود. ممنوع میروی همان اتهام و اقدامات بعدی  شودانجام شده یا نه رد می

درباره رفتار ادعا شده و پیشنهاد این  IPAهای اخالقی هنمایی بعدی، اظهار نگرانیتواند با راردی می
اصالحی در آینده پیگیری خواهند شد؛ یا یک نامه  که آموزش، مشاوره، نظارت یا دیگر اقدامات

 همراه باشد.تواند اقدامات اصالحی را ایجاب کند، تذکر، که می

رای مدت مشروطی باشد و از سه سال پس از تاریخ تعلیق تعلیق از انجمن. این تعلیق باید ب( 4
 تجاوز نکند.
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طی پنج سال پس از تاریخ جدایی  IPAدرخواست جدید برای عضویت در  :Rollsجدایی از ( 5
 شود.پذیرفته نمی

 اخراج دائمی( 6

زمانی که یک عضو پیش از تکمیل اقدامات روی یک شکایت یا ممانعت از پذیرش مجدد: ( 7
توان برای یک دوره زمانی معین یا به طور دائم، از استعفا داده باشد، میدرخواست تجدیدنظر 
 ممانعت به عمل آورد. IPAپذیرش مجدد او در 

 سوالب( 

استفاده  IPAچند اصل  یک یادر رابطه با حقایق اظهار شده، حقیقی یا فرضی، از نظر مشورتی: ( 1
 .کندمی

 کند.را توضیح داده و/یا مستند می IPAیک یا چند اصل  های فرعیشاخهدالیل یا ( توضیح اصول: 2

 به تصویب برسند. IPAها: اصالحات باید توسط هیئت رویهاصالح اصول یا ( 3

 درخواست تجدیدنظر( 7ب

جز در مورد درخواست تجدیدنظر توسط یک عضو مستقیم بر علیه اکتشاف یک تخلف اخالقی 
یک اقدام یا عدم اقدام کمیته بینید( هرگونه درخواست تجدیدنظر برای در پایین را ب 2ج)پاراگراف 

تواند در حوزه اختیاراتش می این هیئت خطاب به هیئت مدیره تنظیم گردد، کهاخالقی باید 
تگی رد کند )مستلزم رای دو سومی(، یا تجدیدنظر را تایید کرده یا به علت فقدان شایس درخواست

شش  های تجدیدنظر باید طیاخطاریه رسمی همه درخواست اقدام مناسب دیگری را اتخاذ نماید.
دریافت  IPAماه پس از تاریخی که اخطاریه تصمیم اولیه به طرفین ارسال شده، توسط مدیر اجرایی 

 گردد.

 انتشار( 8ب

IPA های وابسته و اعضایش را از اقدامات اخالقی رسمی مطلع سازد )از طریق خبرنامه باید سازمان
یا معلق در رابطه با یک سوال و هرگونه تعلیق، منفک متن هرگونه اقدامی  شاملیا نشریات مشابه(، 

نای مواردی که مشخص شود، به استثاصل )اصول( اخالقی نقض شده کردن یک عضو )که باید 
به صالحدید خود، دالیل غیرمعمولی را برای محدود ساختن یا منع کمیته اجرایی یا هیئت مدیره، 

 .(یافته باشدانتشار 

 هاهزینه( 9ب

تشخیص دهد که یک شاکی، عضو یا سازمان وابسته با سوءنیت اقدامی را در اگر کمیته اجرایی 
اطالعات اتخاذ کرده، از جمله عدم افشا یا جعل  IPAآغاز، دفاع یا پیگیری یک مسئله اخالقی پیش از 
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اخذ طرف متخلف  ازبه عنوان جریمه دیگر را  هایو/یا طرف IPAهای تواند هزینهمیخواسته شده، 
 .کند

 IPAهای عمل برای اعضای مستقیم هشیو (ج

با اصالحات و  9تا ب 1های ب، پاراگرافIPAدر صورت هرگونه شکایت بر علیه اعضای مستقیم 
 شوند:توضیحات زیر اعمال می

صالحیت قضایی هیچ سازمان  تابعشود چون عضو مستقیم )ب( اجرا نمی 2پاراگراف ب (1ج
 ای نیست.وابسته

تواند تحت ، میIPA، با صالحدید 7درخواست تجدیدنظر قابل قبول بر اساس پاراگراف ب (2ج
و کمیته اجرایی آن، قرار  IPAبررسی مامور تجدیدنظر اخالق یا نهاد تعیین شده توسط هیئت مدیره 

 هایرا بر اساس این یافتهگیرد، که قدرت تایید یا رد درخواست تجدیدنظر )به طور کلی یا جزئی( 
 کتبی دارند:

 ، یا IPA یا عدم تخلف واضح از اصول الف( درباره تخلف 

جهت جمع آوری حقایق و/یا  IPAاقدامات با در همکاری شاکی یا یک عضو مستقیم  ناتوانیب( 
 و سرعت یا دقت معقول؛ با  ،استعالم یا بررسی یک درخواست تجدیدنظر

اقدام، فرمان یا عدم اقدامی که برای آن درخواست تجدیدنظر داده شده، تحت شرایط موجود ج( 
)و ممکن است برای کسی که از دید او متناسب منصفانه و معقول بوده و هست )یا نبوده و نیست( 

را به هایشان ها و توصیهدرنگ یافتهبیمامور یا نهاد تجدیدنظر باید  .و عادالنه بوده متفاوت باشد(
 صورت کتبی به اطالع کمیته اجرایی برسانند،

بخشی از، یا کل،  توصیه کند که تواندمیدر تجدیدنظر کمیته اخالقی  ، 9پاراگراف ب مطابق با (3ج
دیدنظر علیه هر یک از طرفین دیگر، تقسیم های وارد آمده توسط هر یک از طرفین در تجهزینه
 شود.

در انتهای دوره مجاز ضو مستقیم کد اخالقی را نقض کرده، و در شرایطی که معلوم گردد یک ع (4ج
این اختیار را دارد که دیگر اعضای گروه  IPAبرای تسلیم درخواست تجدیدنظر، کمیته اخالقی 

مطالعاتی یا دیگر ساختار سازمانی آن عضو )یا عضو سابق(، یا هرگونه سازمان یا مقامات سازمانی 
و سابق( و در صورت نیاز، اقدامات دیگری که اتخاذ شده به همراه دیگر را از نام آن عضو )یا عض

 اطالعات تماس یا دیگر اطالعات مرتبط، مطلع سازد.

 

به تصویب  2015در نیویورک در ژانویه  IPAاین کد اخالقی تجدید نظر شده توسط هیئت نمایندگان 
یش از این از کد اخالقی که پبه تخلفات مورد ادعا شود. )اجرایی می 2015رسیده و از اول مارچ 

هایی چنین کیسشود، با این حال اساس ویرایش قبلی کد اخالقی رسیدگی میاند، بر تاریخ رخ داده
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این کد اخالقی تجدیدنظر  4ای که در بخش های عملی پیاده سازیتوان با استفاده از شیوهرا می
 اند، مدیریت کرد(.شده تنظیم شده


