
 ٔٙطٛر اخالق ٔبٔبیی

 ٙذیثبضذ وٝ ثتٛا٘ٙذ خذٔبت سالٔت را ثٝ جبٔؼٝ ػزظٝ ٕ٘ب یٔتخصص ، وبرآٔذ ٚ ٔتؼٟذ ٔ یزٚٞبی٘ تیتزث ییرضتٝ ٔبٔب یرسبِت اصّ

وزدٜ ٚ در خذٔت ثٝ سالٔت ٔبدر ٚ  بءیرا ثب التذار اح ییاست وٝ حزفٝ ٔبٔب ییٔبٔبٞب تیأزٚس تزث یجبٔؼٝ  یاسبس یبسٞبیاس ٘ یىی

 .ذوٛدن ٚ جبٔؼٝ ثىبر ثٙذ٘

 ثزاثزی اصُ

  دا٘طجٛیبٖ،ٔذرسیٗ ،وبروٙبٖ ،ثیٕبراٖ ثٝ ٔزاجؼیٗ طیٚ دٚر ثٛدٖ اس ٞزٌٛ٘ٝ تجؼرػبیت ػذَ ٚ ا٘صبف در ارائٝ خذٔبت(

)........ 

 ٝثزای ٔزاجؼیٗ  ٕٔىٗ یسؽح سالٔت ٗثبالتزیثٝ  یٚ درٔب٘ یخذٔبت ثٟذاضت ارائ 

 ثزای ٔزاجؼیٗ ذیتٟذ بیثٝ دٚر اس ٞزٌٛ٘ٝ اججبر  ٟبیزیٌ ٓی، استمالَ ٚ حك ٔطبروت در تصٕ یآساد حك 

 ٝثزای ٔزاجؼیٗ  یٚ رٚا٘ یجسٕ تیٚ در أبٖ ثٛدٖ اس ٞزٌٛ٘ٝ آس حیصح ٞبیٔزالجت ارائ 

 ٝدا٘طجٛیبٖ،ٔذرسیٗ ،وبروٙبٖ ،ثیٕبراٖ ثب آخزیٗ اؼالػبت رٚس د٘یب ثزای ٔزاجؼیٗ  یٚ درٔب٘ یثٟذاضتآٔٛسضی ٚخذٔبت  ارائ(

)........ 

 لبٖ٘ٛ تیاصُ حبوٕ



 دا٘طجٛ،وبروٙبٖ ،ثیٕبراٖ ............(تؼٟذ ثٝ رػبیت لٛا٘یٗ در چبرچٛة ظٛاثػ، لٛا٘یٗ ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی سبسٔب٘ی ٚ وطٛری( 

 یٔزالجت ،یصیتطخٞبی در ٘مص  تالش در جٟت پیطجزد اٞذاف دا٘طٍبٜیی ٔبٔب یآٔٛسض ىِْٛٛیثز اسبس وٛر ییٔبٔب بٖیٔزث، 

 یتیزیٔذ ،یزیطٍیپ ،یٔطبٚرٜ ا ی،آٔٛسض ی،ٔذاخّٝ ا

  ،آٔٛسش ثٟذاضت ٚ ارائٝ خذٔبت ثٟذاضتی ٚ ٔبٔبیی ٌستزدٜ ثٝ جبٔؼٝ س٘بٖ در سٙیٗ ثبرٚری ثب درن ٘یبسٞبی فزٍٞٙی

 در ٔحذٚدٜ لبٖ٘ٛ ر ٚ ٘ٛساداجتٕبػی، التصبدی ٚ ثٟذاضتی خب٘ٛادٜ ثٝ ٔٙظٛروٕه ثٝ وٓ وزدٖ ٔیشاٖ ٔزي ٚ ٔیز ٔبد

  در ٔحذٚدٜ لٛا٘یٗ وطٛری در ٔٛرد ثٟذاضت اسدٚاج ٚ ثٟذاضت ٘سُ  ٔزاجؼیٗٔطبٚرٜ ٚ رإٞٙبئی....... 

  ٚ ْلٛا٘یٗ وطٛری پیطٍیزی اس أزاض س٘بٖ ٚ ثٟذاضت تٙظیٓ خب٘ٛادٜ در حذ ضزع ٔمذس اسال 

 رٚاثػ در اخالق اصُ

  ٚ ضىیجبییدلت در ارائٝ خذٔت ثٝ ٕٞزاٜ ٔتب٘ت 

 ٕٗٞزاٜ ثبخٛش خّمی )دا٘طجٛ،ثیٕبر ..........(پبسخٍٛیی ثٝ ٔزاجؼی 

 ٗپیٍیزی خٛاستٝ ٞبی لب٘ٛ٘ی ٔزاجؼی 

 ٜا٘تمبدپذیزی ٚ ثىبرٌیزی پیطٟٙبدٞبی سبس٘ذ 

 دا٘طجٛ ،ثیٕبراٖ ..... ٕبتیٚ تصٕ حبتیآٌبٞب٘ٝ ٚ احتزاْ ثٝ تزج تیثٝ اؼالػبت، رظب یدستزس 



 دا٘طجٛ ،ثیٕبر ،وبروٙبٖ ....... اسزار ٚ اؼالػبت ،یخصٛص ٓیحفظ حز 

 اسالٔی یاس رفتبر ٔحتزٔب٘ٝ ٚ حفظ ضئٛ٘بت ا٘سب٘ یثزخٛردار ٚ، 

 ُداری أب٘ت اص 

 پزٞیش اسسزلت ػّٕی، ادثی ٚ سٛء رفتبر 

   سؼی در حفظ ٔحیػ سیست ٔحُ وبر ٚ رػبیت پبویشٌی 

 ٖحفظ ثیت إِبَ ٚ استفبدٜ ثٟیٙٝ اس أىب٘بت ٚ سٔب 

  اس حمٛق استبد، ٕٞىبر، ٚ دا٘طجٛ اسزار ٚ أب٘تذاریحفظ...... 

 اصُ ػّٓ افشایی 

  ٔبٔبیی ثب آخزیٗ اؼالػبت در حٛسٜ دا٘ص ٚ ٟٔبرت افشایص 

 ای حزفٝ پٛضص     

   اسالٔی -آراستٍی ظبٞز ٚ پٛضص ٔتٙبست ثب فزًٞٙ ایزا٘ی 

  ٗرػبیت پٛضص حزفٝ ای در ٔحیػ ثبِی 

 ػذاِت اصُ      



  ا٘سب٘ی ٚ ارسضٟبی اخاللی ٚ اسالٔی در ٔحیػ وبر ٚ تىزیٓ ارثبة رجٛعرػبیت وزأت 

  ٛٔحیػ ٞبی ثبِیٙی دا٘طٍبٞ دررػبیت ػذاِت در حمٛق ارثبة رجٛع 

 ا٘عجبغ اصُ

 ٝٚوالس ٚٔحیػ ٞبی ثبِیٙی  ثٝ ٔٛلغ در ٔحُ وبرٚخزٚج  ٚرٚد ػٟذ ث 

   ِٝٛا٘عجبغ در ا٘جبْ تىبِیف ٔح 

 


