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 "اِنّي بُعِثتُ ِالُتَوِّنَ هَکارِمَ االَخالق  "

 

 هن هبعوث شدم تا هکارمِ اخالق را توام کنن 
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 بسمه تعالی 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 منشور اخالقی دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

ما مجموعه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، هم پیمان می شویم با قصد قربت الهی، بر 

شه علمی دانشگاه در جهت قارزش های اخالقی و موازین متعالی نظام جمهوری اسالمی ، هم راستا با ناساس 

 تعالی فردی و سازمانی گام برداریم.

 توکل به خدا و استعانت از ذات باریتعالی را در رأس امور قرار دهیم. .1

یفه خود دانسته ؛ با رعایت اسالمی و ترویج ارزش های متعالی را وظ –تقویت التزام به مبانی اخالقی  .2

 موازین نظام جمهوری اسالمی ایران، در جهت تحقق اهداف عالیه اسالمی گام برداریم.

شرافت و منزلت انسانی افراد را ارج نهاده، صیانت از جوهره و گوهر واالی انسانی و اکرام آن را، تکلیف  .3

 الهی خود بدانیم.

متانت، ادب و احترام متقابل را در ارتباط با همکاران، متعهد میگردیم خویشتن داری، گشاده رویی،  .4

 دانشجویان و ارباب رجوع مورد توجه قرار دهیم.

جهت برخورداری کلیه ذی نفعان دانشکده از خدمات، تسهیالت و فرصت های مختلف) از جمله فرصت  .5

ذهب، زمینه های صرف نظر از ویژگی هایی چون جنس، نژاد، ملیت، م (.های علمی، پژوهشی، رفاهی و ..

 ؛ براساس اصل عدالت، انصاف و شایسته ساالری اهتمام ورزیم. اقتصادی، اجتماعی و گروه خودی ...

جهت نهادینگی فرهنگ تعامل و گفتمان صادقانه مبتنی بر اصول اخالقی و برخورد با رفتارهای نامناسب  .6

 یکدیگر، تالش نماییم.همچون غیبت، شایعه پراکنی، مذمت یا اقدامات بدخواهانه نسبت به 
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با استفاده از خرد و مشارکت جمعی که بهترین رویکرد جهت تحقق اهداف سازمانی میباشد، ترویج  .7

نوآوری و توانمند سازی مجموعه را سرلوحه همت  ،فرهنگ همکاری توأم با فضای باز فکری ، خالقیت

 خویش قرار دهیم.

 ، مدارک و اسناد محرمانه پایبند باشیم.همواره به اصل رازداری، امانت، عدم افشای اسرار .8

اصل خیرخواهی و نوع دوستی را سرلوحه کار خود قرار دهیم. آنچه را که از خیر و نیکی برای خود می  .9

 خواهیم ؛ برای دیگران هم بخواهیم و مسیر ترقی حرفه ای را برای همدیگر هموار سازیم.

ر جهت همسویی اهداف فردی با اهداف دانشکده به وظایف، شئون حرفه ای و اجتماعی متعهد بوده و د .10

 تالش نماییم.

با ارتقای توانمندی های علمی، نشر دانش حرفه ای، در جهت پرداخت زکات علم و توسعه فرهنگ  .11

 جانشین پروری بکوشیم.

وقت شناسی، رعایت نظم و انضباط و پرهیز از اسراف را سرلوحه کار خود قرار داه و در جهت بهره وری ،  .12

 قاء و تعالی دانشکده در تمامی ابعاد و زمینه ها کوشا باشیم.ارت
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In the name of God 

 

 

 

Tehran University of Medical Sciences 

 

Nursing and Midwifery School Code of Ethics 

 

With a view to win God’s favor, based on ethical values and attending to sublime 

criterions of The Islamic Republic of Iran, as a complex of Nursing & Midwifery 

School, confederate to step parallel with scientific map of Tehran University of 

Medical Sciences in direction of subliming individual and organizational purposes. 

1. Rely on God and seeking God’s assistance in all of our purposes. 

2. Step in direction of achieving Islamic top-quality goals with respect to principles of  

slamic Republic of Iran; and considering strengthen of the Islamic ethics and 

promotion of sublime values as our duty. 

3. Honor human dignity and nobility; consider preservation and respect of human lofty 

essence as our religious responsibility. 

4. Consider abstinent, cheerfulness, gravity and politeness; respect each other 

mannerly. 

5. Based on justice, equity, and befitting, all beneficiaries must be possessed of 

services, conveniences and opportunities (including: scientific, research and welfare 

opportunities…) dispensing with gender, race, nationality, religion, economic, social 

condition, and gregariousness. 

5. Endeavor to establish honesty in disputation culture based on ethical principles 

and  conflict with unpleasant behaviors such as backbiting, spreading rumors, and 

upbraiding or rancorous acts against each other. 

7. With exploitation of wisdom and participation that is the best procedure to 

approach the organizational purposes; develop collaborative culture with intellectual 

open space, innovation, creativity to empower the complex. 

8. Always bound to trustworthiness and confidentiality principles; endeavor to keep 

private documents safe and secure. 
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9. Respect the altruism and benevolence principle “do to others what you would have 

them do to you” and help each other to improve our expertise and profession. 

10. Committed to professional and social duties and try to put our personal and 

organizational purposes in the same direction. 

11. Pay tithe for our science with developing a culture of successor nurturing, 

disseminating knowledge and subliming scientific capabilities. 

12. Avoid extravagancy, put punctuality and well-organizing on the tiptop of our tasks 

and do our best to sublime and elevate all dimensions and domains in complex. 


