
 

 

 

 

 مشاوره در ماماييرشته منشور اخالق 

ثبضذ وٝ  یٔتخصص ، وبرآٔذ ٚ ٔتؼٟذ ٔ یزٚٞبی٘ تیتزث ییٔبٔب ٔطبٚرٜ در  رضتٝ یرسبِت اصّ

  ٙذیػزظٝ ٕ٘بثٝ س٘بٖ ٚ خب٘ٛادٜ ٞب را  ٔطبٚرٜ در ٔبٔبیی  ثتٛا٘ٙذ خذٔبت

 برابری اصل-الف

  ثٝ  طیٞزٌٛ٘ٝ تجؼٚ دٚر ثٛدٖ اس رػبیت ػذَ ٚ ا٘صبف در ارائٝ خذٔبت

 )دا٘طجٛیبٖ،ٔذرسیٗ ،وبروٙبٖ ،ثیٕبراٖ ........(ٔزاجؼیٗ

 ٝثزای ٔزاجؼیٗ  ٕٔىٗ یسؽح سالٔت ٗثٝ ثبالتزی یٚ درٔب٘ یخذٔبت ثٟذاضت ارائ 

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

 ثزای دا٘طجٛیبٖ،ٔذرسیٗ ٔزاجؼیٗ ذیتٟذ

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

 ٝثب آخزیٗ اؼالػبت رٚس د٘یب ثزای  یٚ درٔب٘ یثٟذاضتٔطبٚرٜ ای آٔٛسضی ٚخذٔبت  ارائ

 ٔزاجؼیٗ )دا٘طجٛیبٖ،ٔذرسیٗ ،وبروٙبٖ ،ثیٕبراٖ ........(

 قانون تیاصل حاکم-ب

  ظٛاثػ، لٛا٘یٗ ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی سبسٔب٘ی ٚ تؼٟذ ثٝ رػبیت لٛا٘یٗ در چبرچٛة

 )دا٘طجٛ،وبروٙبٖ ،ثیٕبراٖ ............(وطٛری

 تالش در یی ٔبٔب ی ٔطبٚرٜ در آٔٛسض ىِْٛٛیثز اسبس وٛر ٔذرسیٗ ٔطبٚرٜ در ٔبٔبیی

 ی،آٔٛسض ی،ٔذاخّٝ ا ،یٔزالجت ،یصیتطخٞبی در ٘مص  جٟت پیطجزد اٞذاف دا٘طٍبٜ

 یتیزیٔذ ی،زیطٍیپ ی،ٔطبٚرٜ ا



   ٜآٔٛسش ثٟذاضت ٚ ارائٝ خذٔبت ثٟذاضتی ٚ ٔبٔبیی ٌستزدٜ ثٝ جبٔؼٝ س٘بٖ در ٔطبٚر

سٙیٗ ثبرٚری ثب درن ٘یبسٞبی فزٍٞٙی، اجتٕبػی، التصبدی ٚ ثٟذاضتی خب٘ٛادٜ ثٝ 

 در ٔحذٚدٜ لبٖ٘ٛ ٔٙظٛروٕه ثٝ وٓ وزدٖ ٔیشاٖ ٔزي ٚ ٔیز ٔبدر ٚ ٘ٛساد

  در ٔحذٚدٜ ت اسدٚاج ٚ ثٟذاضت ٘سُ در ٔٛرد ثٟذاض ٔزاجؼیٗٔطبٚرٜ ٚ رإٞٙبئی.......

 لٛا٘یٗ وطٛری 

   ٚ ٜدر حذ ضزع ٔمذس  تزٚیج فزس٘ذ آٚری پیطٍیزی اس أزاض س٘بٖ ٚ ثٟذاضت ٔطبٚر

 لٛا٘یٗ وطٛری اسالْ ٚ 

 روابظ در اخالق اصل-ج

 دلت در ارائٝ خذٔت ثٝ ٕٞزاٜ ٔتب٘ت ٚ ضىیجبیی 

  ( ٕٞزاٜ ثبخٛش خّمیپبسخٍٛیی ثٝ ٔزاجؼیٗ)دا٘طجٛ،ثیٕبر.......... 

 ٗ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 امانت اصل -د

 پزٞیش اسسزلت ػّٕی، ادثی ٚ سٛء رفتبر 

   سؼی در حفظ ٔحیػ سیست ٔحُ وبر ٚ رػبیت پبویشٌی 

 ٖحفظ ثیت إِبَ ٚ استفبدٜ ثٟیٙٝ اس أىب٘بت ٚ سٔب 

 دا٘طجٛ ٚ ٔزاجؼیٗاس حمٛق استبد، ٕٞىبر، ٚ  حفظ اسزار ٚ أب٘تذاری...... 



 اصل علم افسايي و تولید علم -ه

  ثب آخزیٗ اؼالػبت در حٛسٜ تحصیّی دا٘ص ٚ ٟٔبرت افشایص 

  ا٘جبْ پژٚٞص  ٞبی وبرثزدی ٔجتٙی ثز اٞذاف رضتٝ ٚ ارتمبی ویفیت خذٔبت ٔطبٚرٜ در

 ٔبٔبیی در چٟبرچٛة لٛا٘یٗ اخاللی پژٚٞص

 

 ای حرفه پوشش-و

  اسالٔی -ٔتٙبست ثب فزًٞٙ ایزا٘یآراستٍی ظبٞز ٚ پٛضص 

  ٗرػبیت پٛضص حزفٝ ای در ٔحیػ ثبِی 

 عدالت اصل-ز

 رػبیت وزأت ا٘سب٘ی ٚ ارسضٟبی اخاللی ٚ اسالٔی در ٔحیػ وبر ٚ تىزیٓ ارثبة رجٛع 

 ٞٛٔحیػ ٞبی ثبِیٙی رػبیت ػذاِت در حمٛق ارثبة رجٛع در دا٘طٍب 

 انضباط اصل-ح

 ٚوالس ٚٔحیػ ٞبی ثبِیٙی  ٔحُ وبرٚرٚد ٚخزٚج ثٝ ٔٛلغ در  ؼٟذ ثٝت 

   ِٝٛا٘عجبغ در ا٘جبْ تىبِیف ٔح 

 


