
 

 

 

 

 بهداشت باروري رشته منشور اخالق

 

ثبضدذ ودٝ    یٔتخصص ، وبرآٔذ ٚ ٔتعٟدذ ٔد   يزٚٞبی٘ تیتزث ی ٌزٜٚ  ثٟذاضت ثبرٚريرسبِت اصّ

ٕٞچٙیٗ ٔی ثبیسدت   ٙذیعزظٝ ٕ٘بثٝ جبٔعٝ س٘بٖ ٚ خب٘ٛادٜ ٞب را  سالٔت ثبرٚري، ثتٛا٘ٙذ خذٔبت

لبدر ثٝ ٔطبروت ٚ ا٘جبْ فعبِیتٟبي ٔٛثز در سٔیٙٝ آٔٛسش ثز٘بٔٝ ریشي سیبستٍذاري پژٚٞص ٞبي 

  وبرثزدي در جٟت ارتمبي سالٔت ثبرٚري ثبضٙذ  

 برابري اصل -الف

  ثٝ  طیٚ دٚر ثٛدٖ اس ٞزٌٛ٘ٝ تجعرعبیت عذَ ٚ ا٘صبف در ارائٝ خذٔبت

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

 ٝثزاي ٔزاجعیٗ  ٕٔىٗ یسؽح سالٔت ٗثٝ ثبالتزی یٚ درٔب٘ یخذٔبت ثٟذاضت ارائ 

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

 ثزاي دا٘طجٛیبٖ،ٔذرسیٗ ٔزاجعیٗ ذیتٟذ

 ٝی ثزاي ٔزاجعیٗ ٚ رٚا٘ یجسٕ تیسٚ در أبٖ ثٛدٖ اس ٞزٌٛ٘ٝ آ حیصح ٞبئزالجت ارائ 

 ٝثب آخزیٗ اؼالعبت رٚس د٘یب ثزاي  یٚ درٔب٘ یثٟذاضتٔطبٚرٜ اي آٔٛسضی ٚخذٔبت  ارائ

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

  



 قانون تیاصل حاکم -ب

          ٚ تعٟذ ثٝ رعبیت لدٛا٘یٗ در ادبراٛة ظدٛاثػ، لدٛا٘یٗ ٚ آیدیٗ ٘بٔدٝ ٞدبي سدبسٔب٘ی

 )دا٘طجٛ،وبروٙبٖ ،ثیٕبراٖ ............(وطٛري

 ی رضتٝ ثٟذاضت ثبرٚري آٔٛسض ىِْٛٛیثز اسبس وٛر اسبتیذ ٚ دا٘طجٛیبٖ ثٟذاضت ثبرٚري

 ،یصد یتطخٞدبي  در ٘مدص   تالش در جٟت پیطجزد اٞذاف دا٘طٍبٜٚ وبرضٙبسی ٔبٔبیی  

 یتیزیٔذ ي،زیطٍیپ ي،ٔطبٚرٜ ا ی،آٔٛسض ي،ٔذاخّٝ ا ،یٔزالجت

   ٜآٔٛسش ثٟذاضت ٚ ارائٝ خذٔبت ثٟذاضتی ٚ ٔبٔبیی ٌستزدٜ ثٝ جبٔعدٝ س٘دبٖ در   ٔطبٚر

سٙیٗ ثبرٚري ثب درن ٘یبسٞبي فزٍٞٙی، اجتٕدبعی، التصدبدي ٚ ثٟذاضدتی خدب٘ٛادٜ ثدٝ      

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

  در ٔحدذٚدٜ  ثٟذاضت ٘سدُ  در ٔٛرد ثٟذاضت اسدٚاج ٚ  ٔزاجعیٗٔطبٚرٜ ٚ رإٞٙبئی.......

 لٛا٘یٗ وطٛري 

   ٚ ٜدر حذ ضدز  ٔمدذس    تزٚیج فزس٘ذ آٚري پیطٍیزي اس أزاض س٘بٖ ٚ ثٟذاضت ٔطبٚر

 لٛا٘یٗ وطٛري اسالْ ٚ 

 روابظ در اخالق اصل-ج

 دلت در ارائٝ خذٔت ثٝ ٕٞزاٜ ٔتب٘ت ٚ ضىیجبیی 

  ٜثبخٛش خّمیپبسخٍٛیی ثٝ ٔزاجعیٗ)دا٘طجٛ،ثیٕبر ..........( ٕٞزا 

 ٗپیٍیزي خٛاستٝ ٞبي لب٘ٛ٘ی ٔزاجعی 

 ٜا٘تمبدپذیزي ٚ ثىبرٌیزي پیطٟٙبدٞبي سبس٘ذ 

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

..... 

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

 اسالٔی یاس رفتبر ٔحتزٔب٘ٝ ٚ حفظ ضئٛ٘بت ا٘سب٘ يثزخٛردار ٚ، 

 



 داري امانت اصل-د

 پزٞیش اسسزلت عّٕی، ادثی ٚ سٛء رفتبر 

   سعی در حفظ ٔحیػ سیست ٔحُ وبر ٚ رعبیت پبویشٌی 

 ٖحفظ ثیت إِبَ ٚ استفبدٜ ثٟیٙٝ اس أىب٘بت ٚ سٔب 

 ٔزاجعیٗاس حمٛق استبد، ٕٞىبر، ٚ دا٘طجٛ ٚ  حفظ اسزار ٚ أب٘تذاري...... 

 اصل علم افسایی و تولید علم -ه

  ثب آخزیٗ اؼالعبت در حٛسٜ تحصیّی دا٘ص ٚ ٟٔبرت افشایص 

  ا٘جبْ پژٚٞص  ٞبي ثیٗ رضتٝ اي وبرثزدي ٔجتٙی ثز اٞذاف رضتٝ ٚ ارتمبي ویفیت خذٔبت

 سالٔت ثبرٚري در اٟبراٛة لٛا٘یٗ اخاللی پژٚٞص

 

 اي حرفه پوشش-و

   اسالٔی -ٔتٙبست ثب فزًٞٙ ایزا٘ی آراستٍی ظبٞز ٚ پٛضص 

  ٗرعبیت پٛضص حزفٝ اي در ٔحیػ ثبِی 

 عدالت اصل -ز

  ٛرعبیت وزأت ا٘سب٘ی ٚ ارسضٟبي اخاللی ٚ اسالٔی در ٔحیػ وبر ٚ تىزیٓ ارثبة رج 

   ٛٚٔحیػ ٞبي ثبِیٙی  دا٘طٍبٜ دررعبیت عذاِت در حمٛق ارثبة رج 

 انضباط اصل-ح

 ٚوالس ٚٔحیػ ٞبي ثبِیٙی  در ٔحُ وبرثٝ ٔٛلع ٚخزٚج  ٚرٚد عٟذ ثٝت 

   ِٝٛا٘عجبغ در ا٘جبْ تىبِیف ٔح 

 


