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                                                                                          معاونت درمان 

 

  در ایراناخالقي حرفه مامائي كدهاي

 

تْيِ ضذُ تَسط  

 

ادارُ هاهایی ٍسارت تْذاضت  

 تا ّوکاری هزکش تحميمات هادری ایوي داًطگاُ ػلَم پشضکی ضْيذ تْطتی تا حوایت 

 دفتز غٌذٍق جوؼيت ساسهاى هلل در جوَْری اسالهی ایزاى
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مقدمه 

اخالق پایِ . ًٍاًی گزفتِ ضذُ است، کِ ضاهل رفتارّا ٍ ػادت ّای اًساى ّا هی ضَدی در ستاى Ethicsکلوِ ی اخالق اس کلوِ ی 

تا ّن ٍسایل تٌظين رٍاتط افزاد تا یکذیگزًذ ٍ چگًَگی رفتار آى ّا تا ّن را  (لاًَى ٍ اخالق)ّای فلسفی لاًَى است ٍ ایي دٍ 

ایي ػلن کِ تایذ ّا ٍ ًثایذ ّای اخالق . ػلن اخالق در حزفِ ّای ػلَم پشضکی، اّويت ٍ ًمص اساسی دارد. ساهاًذّی هی کٌٌذ

کارکٌاى در حَسُ ػلَم پشضکيزا تِ اٍ گَضشد هی کٌذ ٍ ضيَُ ی رفتار تا تيواراى ٍ ّوکاراى را تِ اٍ هی آهَسد، اس هْن تزیي تخص 

.  ّای ػلن ٍ تؼْذ پشضکی تِ ضوار هی رٍد

یکی اس رضتِ ّایی . پيطزفت ّای ػلوی تطزی سهاًی تزای ًَع تطز هفيذ ٍ ثوز تخص است کِ اس پطتَاًِ ی اخاللی تزخَردار تاضذ

کِ در حَسُ ی سالهت فؼاليت دارد حزفِ ی هاهایی هی تاضذ کِ در جَاهغ هختلف تا تَجِ تِ فزٌّگ، هذّة، داهٌِ ی فؼاليت 

رػایت هسائل اخاللی در ضغل هاهایی دارای . ایي حزفِ ٍ هسائل خاظ آى جاهؼِ تزای آى کذّای اخاللی تؼزیف ضذُ است

لذا هاها در سهيٌِ ی اًجام ٍظایف خَیص تایذ ایي هسائل اخاللی ٍ غفات پسٌذیذُ را . حساسيت ٍ جایگاُ ٍیژُ ای در جاهؼِ است

تا تَجِ تِ تؼذد ٍظایف هاهاّا ٍ ضزح .تا خَد ّوزاُ کٌذ تا تتَاًذ ٍظيفِ ی خَد را تِ دٍر اس ّز گًَِ خطا ٍ اضتثاُ اًجام دّذ

 یا ػلن اخالق تِ غَرت یکسزی کذ ّای اخاللی تزای خذهات هاهایی در تسياری اس کطَرّا، تِ Ethicsٍظایف ایطاى کلوِ ی 

خػَظ کطَرّای پيطزفتِ تا تَجِ تِ فزٌّگ ٍ ضزایط اجتواػی خَد ٍ ّوچٌيي ساختار ارائِ خذهات سالهتی تِ غَرت آیيي ٍ 

 . لَاًيٌی هذٍى تػَیة ضذُ اًذ

تِ ّويي سثة در جوَْری اسالهی ایزاى ّن کِ کطَری اسالهی ٍ دارای فزٌّگی غٌی هی تاضذ هسائل اخاللی تا تْزُ گيزی اس 

آیات ٍ رٍایات اسالهی ٍ تَغيِ ّای داًطوٌذاى ایي ػلن ٍ غاحة ًظزاى ػلَم پشضکی، تزای حزف هختلف اس جولِ حزفِ ی هاهایی 

تایذ تؼزیف ضَد تا هاها تتَاًذ تا تِ کار گيزی اخالق هاهایی تا ػث کاّص استزس هادر، خاًَادُ اش، ٍ سایز افزادی کِ اس ایي گزٍُ 

ضوٌا تا تِ کار گيزی کذّای اخاللی در خذهات هاهایی . پشضکی خذهاتی را دریافت هی کٌٌذٍ ارتماء سطح سالهت در جاهؼِ ضَد

 .ػالٍُ تز رضایت فزد خذهت گيزًذُ، کيفيت خذهات ًيش ارتماء خَاّذ یافت

کذّای اخاللی حزفِ هاهایی در ایزاى تَسط ادارُ هاهایی هؼاًٍت درهاى ٍسارت تْذاضت تا ّوکاری هزکش تحميمات تارداری ایوي 

داًطگاُ ػلَم پشضکی ضْيذ تْطتی ٍ تا حوایت غٌذٍق جوؼيت ساسهاى هلل  تز اساس یک هطالؼِ تطثيمی ٍکيفی تذٍیي ضذ ٍ 

کذّای . تَای آى تَسط هاهاّای ضاغل در جَسُ ّای هختلف تاليي، آهَسش، پژٍّص ٍ هذیزیت تزرسی گزدیذحسپس اػتثار م

  .اخاللی حزفِ هاهایی در ایزاى تذٍیي گزدیذ تا تتَاًذ راٌّوایی تزای هتػذیاى ارائِ خذهات هاهایی در کطَر تاضذ

 لارُ جْاى ضاهل اهزیکا، کاًادا، اًگلستاى، 5 تطثيمی کذّای اخاللی در کطَرّای هختلف اس  تزای تذٍیي ایي کذّا، در تخص

در . استزاليا، ًيَسیلٌذ، اتيَپی، غٌا، فليپيي  ٍ سایز هٌطَرّا ٍ کذّای اخاللی هَجَد در سهيٌِ پشضکی هزٍر ٍ تز تزرسی گزدیذ

تخص کيفی تا استفادُ اس رٍش آًاليش هحتَا ٍ هػاحثِ فزدی ػويك تا هاهاّای هزاکش خػَغی، تْذاضتی، تيوارستاًی، اساتيذ ٍ 
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داًطجَیاى هاهایی ٍ تا هتخػع اخالق پشضکی تالش ضذ تا کذّا ی اخاللی هاهایی تذٍیي ضذُ در تخص تطثيمی را تا فزٌّگ ٍ 

 ٍ CVIسپس کذّای اخالق تذٍیي ضذُ اس ًظز ضاخع ٍ ًسثت اػتثار هحتَا . سيستن ارائِ خذهات کطَر تٌظين ٍ تذٍیي ًوایين

CVRدر پایاى کذّا اس ًظز .  تَسط  هتخػػيي هاهایی در حَسُ تاليي، هذیزیت، آهَسش ٍ پژٍّص تزرسی ٍ اغالح ٍ تایيذ گزدیذًذ

 .ادتی تَسط ٍیزاستار هجزب ٍیزاستاری ادتی گزدیذ

در  (2 کذ، 23کذّای اخالق هاهایی در اًجام تؼْذات حزفِ ای ضاهل  (1 تخص ضاهل 6 کذ اخاللی حزفِ هاهایی در ایزاى در 85

(  4 کذ، 11کذّای اخالق هاهایی در ارتثاط تا ّوکاراى ضاهل  (3 کذ، 27ارائِ خذهات هاهایی تِ هذدجَ ٍ ّوزاّاى ٍی ضاهل 

کذّای اخالق  (6 کذ، 8کذّای اخالق هاهایی در آهَسش ٍ پزٍرش ضاهل  (5 کذ، 6کذّای اخالق هاهایی در ارتثاط تا خَد ضاهل 

   . تذٍیي گزدیذ(  CVI=0.895  , CVR=0.70) کذ ٍ تا 10هاهایی در ارتثاط تا هذیزیت ضاهل 

طثمِ تٌذی کذّا در  تخص ّای تؼْذات حزفِ ای، ارائِ خذهات هاهایی تِ هذدجَ ٍ ّوزاّاى، در ارتثاط تا ّوکاراى، در ارتثاط تا 

خَد ٍکذّای اخالق هاهایی در آهَسش ٍ پزٍرش ٍدر ارتثاط تا هذیزیت استفادُ اس آى را در کل ٍ در حَسُ ّای هختلف تز حسة 

 . ًياس هاهاّایی کِ در ایي حَسُ ّا هطغَل اًجام ٍظيفِ ّستٌذ تسْيل هی ًوایذ

تذٍیي کذّای اخاللی تز اساس هزٍری تز کذّا ٍ راٌّواّای اخالق حزفِ هاهایی ٍ تز اساس ضزایط کار ٍ فزٌّگ در ًْایت ایٌکِ 

کطَر هی تَاًذ راُ گطا ٍ راٌّوای ػول هٌاسثی تزای رػایت اخالق حزفِ ای در خذهات هاهایی ٍ ارتمای خذهات هاهایی در کطَر 

 .تاضذ

 كد اخالقي حرفه مامایي در ایران

 :  ماما باید"تعهدات حرفه ای "در حوزه  (1

. تَاًبییْب ٍ هحذٍدیتْبی خَد سا دس خػَظ خذهبتی وِ اسائِ هیذّذ، ثطٌبسذ (1-1

. ضبیستگیْبی خَد سا ثب استمبء داًص، هْبست، ًگشش ٍ سفتبس غحیح افضایص دّذ (2-1

. دس اسائِ خذهبت هبهبیی داسای ٍجذاى وبسی، اص خَد گزضتگی ٍ هسئَلیتپزیشی ثبضذ (3-1

. هسئَلیتْبی لبًًَی ٍ اخاللی حشفِ خَد سا ثطٌبسذ تب دس ویفیت اسائِ خذهبت خذضْبی ٍاسد ًطَد (4-1

. خذهبت هبهبیی سا ثب سػبیت ضإى ٍ هٌضلت هذدجَیبى ٍ ثب احتشام ثِ اسصش ّب، اػتمبدات هزّجی ٍ فشٌّگی آًْب اسائِ ًوبیذ (5-1

. دس اسائِ خذهبت اغَل غذالت، اًػبف، ادة ٍ هْشثبًی سا سػبیت ًوبیذ (6-1

. تفبٍت ّبی فشٌّگی، آداة ٍ سسَم، هزّت ٍ صثبى هشاجؼِ وٌٌذگبى سا دس ًظش گشفتِ ٍ سفتبس اٍ ثِ دٍس اص ّش گًَِ تجؼیض ثبضذ (7-1
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. ثِ اغَلی هبًٌذ حفظ اسشاس ثیوبس، سػبیت حشین خػَغی، احتشام ثِ استمالل فشدی ٍ سضبیت آگبّبًِ ٍی پبیجٌذ ثبضذ (8-1

دس اسائِ خذهبت هبهبیی اغل ػذم ضشس ٍ ثشتشی هٌبفغ هذدجَ سا سػبیت ًوبیذ  (9-1

. ٍ ثش اسبس تحمیمبت هؼتجش  اسائِ دّذ هشالجتْب ٍ خذهبت هبهبیی سا دس چبسچَة استبًذاسدّبی حشفْبی خَد ٍ داًص سٍص (101-

آگبّی داضتِ ٍ آى سا سػبیت ( اػن اص پیطگیشی، تطخیع، دسهبى ٍ تَاًجخطی) دس اسائِ خذهبت هبهبیی ثِ ّوبٌّگی دس اسوبى هشالجت (11-1

. ًوبیذ

لَاًیي هَجَد سا ضٌبختِ ٍ ثِ آًْب پبیجٌذ ثبضذ ( اػن اص آهَصضی، پژٍّطی، هذیشیتی ٍ ثبلیٌی) دس حَصّْبی هختلف فؼبلیت خَد (121-

. تػویوگیشیْبی خَد سا دس هحذٍدُ  لبًًَی، اخاللی، ضشػی ٍ  ثش هجٌبی اعالػبت ٍ ضَاّذ ػلوی اتخبر ًوبیذ (13-1

. تَجِ ٍیژُ داضتِ ثبضذ( وَدوبى، صًبى ثبسداس ٍ سبلوٌذاى)ثِ افشاد آسیت پزیش جبهؼِ  (14-1

. خذهبت ایوي سا دس هحیغی ایوي اسائِ دّذ ٍ ثذاًذ وِ اسائِ خذهت دس هحیظ ایوي ًَػی هسئَلیت ّوگبًی است (15-1

. خذهبت هبهبیی سا هغبثك ثب همشسات ٍ دستَسالؼولْبی هَجَد اسائِ دّذ ٍ ثػَست دلیك ٍ وبهل، ثجت ٍ گضاسش وٌذ (16-1 

. دس جْت تإهیي فضبیی هٌبست اص ًظش ًَس، غذا، حشاست، ًظبفت، ًظن، ایوٌی ٍ ضبدی اّتوبم ٍسصد (17-1

. دس حفظ ایوٌی خَد، هذدجَ، ٍ ّوىبساى اّتوبم ٍسصد (18-1

. ثشای پیطگیشی اص ثیوبسیْبی هٌتملِ اص عشیك خَى ٍ هبیؼبت احتیبعبت الصم سا ثِ ػول آٍسد (19-1

. خذهبت سا ثِ هَلغ ٍ ّوشاُ ثب پی گیشی هٌبست اًجبم دّذ (20-1

. دسیبفت ٍ اجشای دستَسات پضضه سا ثِ غَست هىتَة اًجبم دّذ (21-1

  .هسئَل حفظ غالحیت حشفْبی خَیص ثبضذ ثِ ًحَی وِ سفتبس ٍی سجت خذضِ داس ضذى حشفِ ًگشدد (22-1

  .اص پزیشفتي اػتجبسات ٍ اهتیبصات اص عشف هذدجَ ٍ ّوشاّبى ٍی وِ سجت ایجبد هؼزٍسیت اخاللی دس حبل ٍ آیٌذُ هیطَد، پشّیض ًوبیذ (23-1

 : ماما باید"ارائه خدمات مامایی به مددجو و همراهان وی"در حوزه   (2

ٌّگبم اسائِ خذهبت ثِ هذدجَ وبستی وِ ًطبى دٌّذُ ًبم ٍ ًمص حشفْبی ٍی است سا ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضذ ٍ دس اثتذا خَد سا ثِ هذدجَ  (1-2

. هؼشفی ًوَدُ ٍ خَضبهذ ثگَیذ
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 اضغشاة هَجَد سا وبّص دّذ ٍ ثِ سفغ ًیبصّب  ٍثب هذدجَ ٍ ّوشاُ ٍی استجبعی هؤثش ّوشاُ ثب هْشثبًی ٍ خًَسشدی ثشلشاس ًوبیذ تب ًگشاًی (2-2 

. دس ٍی هٌجش گشدد

. سؤاالت خَد سا ثِ صثبًی سبدُ ٍ سٍضي ٍ دس سغح فْن ٍ دسن هذدجَ ثپشسذ ٍ اص لضبٍت وشدى دس هَسد جَاثْبی هذدجَ پشّیض ًوبیذ (3-2

. فشغت وبفی ثشای پبسخگَیی ثِ سؤاالت ٍ آهَصش ثِ هذدجَ ٍ ّوشاُ ٍی دس ًظش ثگیشد (4-2

. اعالػبت ٍ هْبستْبی الصم ثشای هطبسوت دس هشالجت سا ثِ ّوشاُ هذدجَ اسائِ دّذ (5-2

داًص فشٌّگی ٍ آگبّی خَد سا ًسجت ثِ صثبى هَسد استفبدُ ٍ فشٌّگ هَجَد دس آى هٌغمِ تَسؼِ دّذ تب استجبط هؤثشتشی ثب خذهت  (6-2

.  گیشًذگبى ٍ اعشافیبى آًْب داضتِ ثبضذ

اعالػبت هذدجَ سا جضء اسشاس ضخػی ٍی تلمی ًوبیذ ٍ ثذٍى سضبیت ٍی دس اختیبس دیگشاى لشاس ًذّذ، هگش دس هَاسد لبًًَی ٍ هجبص هبًٌذ  (7-2

. هَاسدی وِ خغشی ٍی یب خبًَادّبش سا تْذیذ هیٌوبیذ

اعالػبتی وِ اص هذدجَ ثِ دست هیأٍسد سا هحشهبًِ ًگِ داسد ٍ ثِ هذدجَ یبدآٍس ضَد وِ هوىي است ثشای هطبٍسُ ثخطی اص ایي اعالػبت  (8-2

. ثب سبیش اػضبی تین دسهبى یب پژٍّص دس هیبى گزاضتِ ضَد

. تَضیحبت الصم دس خػَظ خذهت سا لجل ٍ حیي آى ثِ هذدجَ اسائِ دّذ ٍ ٍی سا اص ًتبیج خذهبت هغلغ سبصد (9-2

. دس توبم هشاحل هشالجتی، هذدجَ سا اص ٍضؼیت خَد آگبُ سبصد ٍ ثبػث آساهص ٍ اهٌیت ٍی ٍ خبًَادُ اش گشدد (10-2

فَایذ ٍ هضشات آى سا ثب ( تجَیض داسٍ، پیطٌْبد سٍضْبی پیطگیشی اص ثبسداسی ٍ تٌظین خبًَادُ ٍ غیشُ) لجل اص اًجبم ّش ًَع الذام دسهبًی (11-2

 .صثبًی سبدُ ٍ لبثل فْن تَضیح دّذ تب هذدجَ ٍ ّوشاُ ٍی فشغت اًتخبة آگبّبًِ داضتِ ثبضٌذ

. ػلت ایي الذام سا ثشای هذدجَ تَضیح دّذ...(اص لجیل سًََگشافی، ثشسسی سالهت جٌیي ٍ ) لجل اص اًجبم الذاهبت تطخیػی (12-2

 .ثشای اًتمبل اعالػبت حسبس ٍ هحشهبًِ ثِ ّوشاّبى، اص هذدجَ اجبصُ ثگیشد (13-2

. دس حَصُ فؼبلیتی خَد ساستگَیی سا دس ثشخَسد ثب هذدجَ ٍ ّوشاُ ٍی سػبیت ًوبیذ (14-2

. ًسجت ثِ حفظ حشین هذدجَ دس صهبى اسائِ خذهبت هبهبیی حسبس ثبضذ ٍ ثب ثیتفبٍتی ثِ ایي هَضَع ضبى اًسبًی سا خذضِ داس ًىٌذ (15-2

خذهبت هبهبیی سا غشفٌظش اص جٌس، سي، ًژاد، هَلؼیت، ٍضؼیت التػبدی، سجه صًذگی، فشٌّگ، ثبٍسّبی سیبسی ٍ تَاًبییْبی  (16-2

. جسوی هذدجَ اسائِ دّذ
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. لجل اص اسائِ ّش ًَع خذهت، اغل داضتي استمالل فشدی سا سػبیت ًوبیذ ٍ ثذٍى وست اجبصُ اص هذدجَ ػولی سا اًجبم ًذّذ (17-2

لجل اص اسائِ خذهبت هبهبیی، سضبیت آگبّبًِ هذدجَ ٍ یب سشپشست لبًًَی ٍی سا جلت ًوبیذ ٍ اعالػبت وبفی سا ثب تَجِ ثِ سغح داًص ٍ  (18-2

 .فشٌّگ هذدجَ دس اختیبس ٍی لشاس دّذ تب تػوین گیشی وٌذ

. خذهبت هبهبیی سا هجتٌی ثش داًص سٍص، لضبٍت غحیح ٍ ػبدالًِ اسائِ دّذ (19-2

. سا اًجبم دّذ( هبًٌذ ضشٍع ثِ هَلغ ضیشدّی ٍ توبس پَست ثب پَست هبدس ٍ ًَصاد)خذهبت هبهبیی وِ ثِ سَد هذدجَ است  (20-2

اص اًجبم الذاهبت تْبجوی ثذٍى اًذیىبسیَى هبهبیی ثشای هذدجَ هبًٌذ گزاضتي آًژیَوت، اًجبم ضیَ، اًوب، المبی لیجش ٍ اًجبم اپیضیَتَهی  (21-2

 .پشّیض ًوبیذ

. دس غَست توبیل هذدجَ، ثِ ّوشاُ ٍی اجبصُ ّوشاّی ٍ هطبسوت دس اسائِ خذهبت سا ثذّذ (22-2

. ثِ دسخَاست هذدجَ ٍ ّوشاُ ٍی جْت اًتخبة فشدی خبظ ثشای اسائِ خذهت تب حذ هوىي احتشام ثگزاسد (23-2

 .احتشام ٍ اسصش لبئل است( هبًٌذ دٍساى ثبسداسی، صایوبى ٍ پس اص آى)ثشای ًمص حوبیتی ّوسش ٍ خبًَادُ هذدجَ دس دٍساًْبی هختلف  (24-2

. دس هَاجِْ ثب افىبس، ػمبیذ ٍ سفتبسّبی گًَبگَى ضىیجبیی خَد سا حفظ ًوبیذ (25-2

. دس هَاسد هطبّذُ ًمض حمَق هذدجَ، ثِ هسئَل هشثَعِ گضاسش دّذ (26-2

تَغیْْب ٍ آهَصضْبی الصم سا لجل اص تشخیع ٍ پیگیشیْبی هَسد ًیبص پس اص تشخیع سا ثِ عَس ٍاضح ثشای هذدجَ ٍ ّوشاُ ٍی  (27-2

. تَضیح  دّذ

 : ماما باید"  ارتباط با همکاران"در حوزه  (3

. دس ثشخَسد ثب ثیوبس هَثش است( اص ًظش سػبیت هَاصیي اخاللی) ثذاًذ وِ جَ حبون ثش اػضبی وبدس دسهبًی هستمش دس یه ثخص (1-3

. ثب ّوىبساى خَد دس اسائِ خذهبت هبهبیی ثػَست هطبسوتی فؼبلیت وٌذ تب ثِ ًیبصّبی هذدجَ ثْتش پبسخ دادُ ضًَذ (2-3

ثب ّوىبساى خَد استجبعی هحتشهبًِ، غجَساًِ، حوبیت آهیض، سبصًذُ، هجتٌی ثش اػتوبد، اًؼغبف پزیش ٍ ثِ دٍس اص استشس ٍ هٌبصػِ ثش لشاس  (3-3

. ًوبیذ

ثشای داًص، تجشثیبت، تخػع، دیذگبّْب، احسبسبت، ػمبیذ، اٍلَیتْب ٍ ػولىشد ّوىبساى خَد احتشام لبئل ثَدُ ٍ آًْب سا هٌبثغ ثب اسصضی دس  (4-3

. ًظش ثگیشد
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. تفبٍتْبی هیبى ّوىبساى سا ثپزیشد، ثشای آًْب اسصش لبئل ثبضذ ٍ ًیبص ثِ داضتي سٍاثغی ثِ دٍس اص تجؼیض سا دس حشفِ خَد الصم ثذاًذ (5-3

. ًمص ٍ تخػع سبیش حشفی وِ خذهبت هشالجتی ٍ حوبیتی اص هذدجَیبى سا اسائِ هیذٌّذ هَسد تَجِ ٍ تإویذ لشاس دّذ (6-3

. دس غَست هطبّذُ هَاسد ػذم سػبیت ایوٌی، ثیىفبیتی، غیش اخاللی یب غیش لبًًَی ثَدى خذهبت، آًْب سا ثِ همبهبت هسئَل گضاسش ًوبیذ (7-3

. ثِ حمَق ّوىبساى ٍ اػضبی سبیش سضتْْب وِ دس تػویوگیشیْبی آگبّبًِ، هٌبست ٍ غحیح هطبسوت هی ًوبیٌذ، احتشام ثگزاسد (8-3

. ثب داضتي سفتبسی غحیح، الگَیی هثجت دس صهیٌِ حشفِ هبهبیی ثشای داًطجَیبى ثبضذ  (9-3

. سفتبسی تَؤم ثب احتشام ٍ ّوىبسی داضتِ ثبضذ( دس غَست آهَصضی ثَدى هشوض) ثب سبیش هبهبّب، اسبتیذ ٍ داًطجَیبى (10-3

. دس غَست ٍجَد هطىل اص عشیك هطَست ثب سبیش ّوىبساى یب اسجبع ثِ هشاوض هشالجتی تَاًوٌذ دس حل هطىل ایجبد ضذُ، الذام ًوبیذ (11-3

: ماما باید "ارتباط با خود"در حوزه  (4

 .ثِ سضذ هؼٌَی ٍ ًْبدیٌِ وشدى اغَل اخاللی دس خَد ثىَضذ (1-4

. ضإى ٍ هٌضلت خَد سا حفظ وشدُ ٍ ّوشاُ ثب ػضت ًفس خذهتشسبًی وٌذ (2-4

. اص حمَق هبدی ٍ هؼٌَی خَد دس سیستن آگبُ ثبضذ ٍ دس جْت احمبق حمَق خَد اّتوبم ٍسصد (3-4

آگبُ ثَدُ ٍ ثشای سفغ ( هبًٌذ تمسین ضیفت، ًسجت هبهب ثِ هذد جَ، سبػبت وبس، هیضاى حمَق ٍ هضایب ٍ غیشُ) ثِ حمَق ٍ لَاًیي حشفِ هبهبیی (4-4

. چبلطْبی هَجَد دس ایي صهیٌِ تالش ًوبیذ

. وَضب ثبضذ تب ثتَاًذ خذهبت هبهبیی سا ثب ویفیت ثیطتشی اسائِ دّذ( سالهت جسوی، سٍاًی، اجتوبػی ٍ هؼٌَی) دس حفظ سالهت خَد (5-4

اعویٌبى داضتِ ثبضذ وِ اعالػبت ضخػی ٍی هحشهبًِ ًگْذاسی ضَد ٍ ثذٍى سػبیت هَاصیي حمَلی ٍ لبًًَی دس دستشس دیگشاى لشاس  (6-4

. ًویگیشًذ

: ماما باید "  آموزش و پژوهش"در حوزه (5

ًظش هحممیي ٍ سیبستگزاساى سا ًسجت ثِ هَضَػبت هشتجظ ثب حشفِ هبهبیی ٍ ًیبصهٌذ تحمیك ٍ تغییش سا جلت ًوبیذ ٍ ثش اًجبم پژٍّص دس  (1-5 

. ایي هَاسد تإویذ ًوبیذ

ثِ حك تػویوگیشی افشاد دس ضشوت یب ػذم ضشوت دس ّشگًَِ فؼبلیت پژٍّطی احتشام ثگزاسد ٍ ثِ ٍی اعویٌبى دّذ وِ تػویوگیشی ٍی  (2-5

. تإثیشی ثش تذاٍم ٍ ًحَُ اسائِ خذهبت ًخَاّذ داضت
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. ثِ ػٌَاى هذسس دس ساستبی استمبء داًص ٍ هْبست داًطجَیبى ٍ استمبء ػولىشد اخاللی ٍ حشفْبی آًبى تالش ًوبیذ (3-5

. دس هَاسدی وِ اص هذدجَیبى دس آهَصش داًطجَیبى استفبدُ هیطَد، ولیِ حمَق هذدجَ ٍ هالحظبت اخاللی ثِ عَس وبهل سػبیت ضًَذ (4-5

. ثِ ػٌَاى هذسس تالش ًوبیذ تب اص داًص سٍص ٍ ػولىشد اخاللی ایي حشفِ آگبُ ثَدُ ٍ دس استمبء آى تالش ًوبیذ (5-5

. دس غَست ػذم ّوىبسی ٍ هَافمت هذدجَ ثشای آهَصش ثِ داًطجَ، سًٍذ اسائِ خذهت دچبس هخبعشُ ًگشدد (6-5

ثِ ػٌَاى هحمك اص جبیگبُ حشفْبی خَد ثشای هتمبػذ وشدى هذدجَ جْت ضشوت دس تحمیك استفبدُ ًىٌذ  (7-5

  .ثِ ػٌَاى هحمك اص اغَل ٍ لَاػذ تحمیك هغلغ ثبضذ ٍ ثب اخالق دس پژٍّص آضٌبیی داضتِ ٍ دس چبس چَة آى ػول ًوبیذ (8-5

: ماما باید "  مدیریت"حوزهدر  (6

 .اص ٍجَد استبًذاسد دس فشایٌذّب ٍ سبختبس اسائِ خذهبت هبهبیی اعویٌبى حبغل ًوَدُ ٍ ثش اجشای غحیح ٍ وبهل آى ًظبست ٍ اسصضیبثی وٌذ (1-6

 .اص ٍجَد ضشح ٍظبیف هطخع ثشای اسائِ خذهبت هبهبیی دس حَصُ هذیشیتی خَد اعویٌبى حبغل ًوبیذ (2-6

. اص ٍجَد، وفبیت ٍ هٌبست ثَدى تجْیضات ٍ استشیل ثَدى ٍسبیل ثشای اسائِ خذهبت ثِ هذدجَ اعویٌبى حبغل ًوبیذ (3-6

  .اص ایوٌی هحیظ وبس، ٍسبیل ٍ تجْیضات اعویٌبى حبغل ًوبیذ (4-6

ثِ هٌظَس استمبء ویفی خذهبت هبهبیی، ویفیت دٍسُ ّبی آهَصضی، دستَسالؼولْب، استبًذاسدّبی حشفْبی ٍ اخاللی ٍ ًحَُ ثىبسگیشی آًْب  (5-6

. ثِ عَس هستوش هَسد ثشسسی ٍ ثبصًگشی لشاس گیشد

 .دس گضیٌص داًطجَیبى ٍ وبسوٌبى هبهبیی، پبیجٌذی آًْب سا ثِ اغَل اخاللی دس ًظش ثگیشد (6-6

 اص ٍجَد، وفبیت ٍ هٌبست ثَدى اهىبًبت ثشای استشاحت ّوشاُ هذدجَ اعویٌبى حبغل ًوبیذ (7-6

. دس جْت احمبق حمَق خذهبت هبهبیی ثشای هبهبّب تالش ًوبیذ (8-6

. جْت سفغ هطىالت ٍ استشسْبی ًبضی اص حشفِ هبهبیی تحمیك ٍ ثشًبهْشیضی ًوبیذ (9-6

 .هذدجَ سا ثب حمَق خَد دس اسائِ خذهبت آضٌب سبصد (10-6

 


