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دز شثبى یًَبًی گسفتِ ؾدُ اغتت   Ethicsکلوِ اخالق اش کلوِ  ٍ  اغت، جصء تفکیک ًبپریس پصؾکی اش شهبى ثمساط )پدز اخالق پصؾکی( اخالق

 کِ ؾبهل زفتبزّب ٍ ػبدت ّبی اًػبى ّب هی ؾَد.

 اخالق، پبیِ ّبی فلػفی لبًَى اغت ٍ ایي دٍ ) لبًَى ٍ اخالق( ثبّن ٍغبیل تٌظتین زٍاثتظ افتساد ثبیکدیدسًتد ٍ گدتًَدی زفتتبز اًْتب ثتبّن زا        

 غبهبًدّی هی کٌٌد. 

ػلتَم پصؾتکی ٍ   ػلن اخالق دز حسفِ ّبی ػلَم پصؾکی، اّویت ٍ ًمؽ اغبغی دازد. دز ایي ػلن، ثبیدّب ٍ ًجبیدّبی اخاللی کبزکٌبى دز حتَشُ  

 ًحَُ زفتبز ثب هددجَیبى ٍ ّوکبزاى هغسح هی ؾَد.

اخالق حسفِ ای ثب هؿبّدُ ًحَُ ػولکسد ًیسٍّبی ازؾد ٍ ثبتجسثِ اهَختِ هی ؾَد ٍ اهَشؼ اى اش عسیك کتبة ّتب ٍ غترٌساًی ّتب ثتی فبیتدُ      

 اغت.

ب یکی اش هْن تسیي ًیبشّبی اغبغی شًبى، یؼٌی حفظ ٍ ازتمبی ، یکی اش زؾتِ ّبیی اغت کِ دز حَشُ غالهت فؼبلیت دازد ٍ هبهبّحرفِ هاهایی

ًفتغ   غالهت ثبزٍزی زا ثساٍزدُ هی غبشًد ٍ ثبید ثبحیغِ اخاللی ٍ لبًًَی ٍظبیف خَد ثِ خَثی اؾٌب ثبؾٌد. ػولکسد هٌغجك ثب اخالق حسفِ ای ثِ

 شًبى ٍ خبًَادُ ّبیؿبى، هبهبّب ٍ حسفِ هبهبیی اغت. 

 

 کِ در اخالق حرفِ ای بایذ هَرد لحاظ قرار گيرد عبارتٌذ از:تریي ارزش ّایی  هْن

 احترام بِ هجذدجَ/بيوار ٍ ّوکاراى: .1

  ثیوبزاى خصَصی حسین ثیوبز ٍ حفظ/هددجَ فسدی اغتمالل ثِ احتسام -

 احتسام ثِ ثبٍزّب ٍ ػمبید ثیوبز اش ّس لَهیت ، هرّت ٍ فسٌّگ -

 ِ هددجَ ٍ حفظ ؾأى ٍیازائِ هداخالت هبهبیی ثب احتسام کبهل ث -

 اًبى ثب هٌبغت ازتجبط ثسلسازی ٍ غالهت هسالجت دٌّدگبى ازائِ گراؾتي ثِ غبیس احتسام -

 ػدم اًتمبد اش تصویوبت غبیس ّوکبزاى دز حضَز هددجَ ٍ ّوساّبى -

 

 ًَع دٍستی ٍ ّوذلی: .2

 اى ثس هٌبفغ ؾرصی  هحَز تصوین گیسی ثس هٌبفغ ٍ هصبلح  هددجَ  ٍ تسجیح -

 ثسلسازی ازتجبعی ّودالًِ، گَؼ دادى ثِ هؿکالت ٍ ًدساًی ّبی اٍ ّوساُ ثب پبغردَیی ثِ غَاالت هددجَ -

 اهَشؼ داًػتِ ّبی خَد ثِ فساگیساى، ّوکبزاى ٍ غبیس اػضبی تین ازائِ دٌّدُ خدهبت غالهت -

 



 ضرافت ٍ درستکاری: .3

 صدالت ٍ اهبًت دازی -

 دز صَزت ثسٍش خغب دز هداخالت هبهبیی ثَدى پبغردَ ثِ هتؼْد ٍ هػئَلیت پریسؼ -

 ػدم اغتفبدُ اش جبیدبُ خَد ثِ ػٌَاى دزهبًدس، ثسای ثْسُ جَیی جٌػی، التصبدی ٍ ادازی اش هددجَ ٍ ّوساّبًؽ -

 ددجَپسّیص اش اًجبم الداهبتی کِ هػتلصم شیسپب گرازدى اصَل اخاللی، لبًًَی ٍ ؾسػی هی ثبؾد حتی دز صَزت دز خَاغت ه -

 اجتٌبة اش ّسگًَِ هؿبجسُ لفظی ٍ ثسخَزد فیصیکی ثب هددجَ ٍ ّوساّبًؽ -

 پَؾؽ ٍ زفتبز خَد دز هحیظ ّبی ثبلیٌی ٍ داًؿدبّی زػبیت ؾأى حسفِ هبهبیی، -

 پسّیص اش تحویل ّصیٌِ ثی هَزد ثِ هددجَ یب غبشهبى ّبی پسداخت کٌٌدُ ٍ اتالف هٌبثغ ًظبم غالهت -

 اخالت غیسضسٍزی ثسای هددجَ هبًٌد: گراؾتي اًطیَکت، المبی لیجس، اًجبم اپی شیبتَهی ٍ ...اجتٌبة اش اًجبم هد -

 :. عذالت4

 اجتوبػی  -اجتٌبة اش ّسگًَِ تجؼیض ثساغبظ غي، جٌع، غَاد، هلیت، لَم، ًطاد، شثبى، اػتمبدات، پیؿیٌِ کیفسی ٍ ٍضؼیت التصبدی -

 پریس ًظیس شًبى ثبزداز، ًَشاداى ٍ غبلوٌداىتَجِ ٍیطُ دز هسالجت اش گسٍُ ّبی اغیت  -

 ثسخَزد ػبدالًِ ٍ هٌصفبًِ دز ازشیبثی ّوکبزاى، فساگیساى ٍ غبیس کبزکٌبى -

 . ٍظيفِ ضٌاسی:5

 زػبیت لَاًیي ٍ همسزات لبًًَی، ؾسػی، حسفِ ای هبهبیی ٍ داًؿدبّی -

 زػبیت اى ّبازتمب اگبّی اش همسزات حسفِ ای ٍ دغتَزالؼول ّبی اخاللی ٍ  -

 ًصت کبزت ؾٌبغبیی دز هحل لبثل دید لجبظ دز غبػبت هَظف کبزی -

 اًجبم ٍظبیف حسفِ ای ثِ ًحَ احػي ٍ ثجت دلیك ٍ کبهل هسالجت ّبی اًجبم ؾدُ -

 ثسخَزد هحتبعبًِ ثسای ثی خغس ثَدى هداخالت هبهبیی ٍ هؿَزت ثب غبیس اػضبی تین غالهت دز صَزت لصٍم -

 فضبیی هٌبغت ثسای شایوبى اش ًظس ًَز، صدا، حسازت، ًظبفت، ًظن، ایوٌی ٍ ؾبدی اّتوبم دز تأهیي -

 ػدم اغتؼوبل دخبًیبت ٍ ّسگًَِ هَاد زٍاًدسداى دز هحیظ کبزی ٍ گصازؼ ایي زفتبز  ثِ هسجغ ذی صالح دز صَزت هؿبّدُ  -

 ثسخَزد ثب ّوکبزاى دز صَزت هؿبّدُ غَء زفتبز حسفِ ای اًبى -

 اجسای دغتَزات هکتَة پصؾکدزیبفت ٍ  -



 تعالی: .6

 تالؼ دز زاغتبی ازتمب داًؽ، هْبزت ٍ ػولکسد اخاللی ٍ حسفِ ای فساگیساى -

 تأهل دزثبزُ ػولکسد خَد، دزظ گسفتي اش تجسثیبت -

 پسّیص اش غتیصُ جَیی دز ثحث ٍ اًتمبد هرسة ثی اغبظ -

 ٍ اهَشؾیهػئَل داًػتي خَد ًػجت ثِ ازتمبی کیفیت هحیظ دزهبًی  -

 تَجِ ثِ گبلؽ ّب ٍ هػبئل اخاللی هرسة حسفِ هبهبیی دز جبهؼِ ٍ هحیظ کبز  -

 حفظ ؾأى ٍ هٌصلت خَد ٍ حسفِ هبهبیی ٍ ازائِ خدهت ثب ػصت ًفع -

 تالؼ دز توبم اثؼبد حسفِ ای ثِ ػٌَاى الدَ لساز گسفتي ثسای غبیس ّوکبزاى ٍ فساگیساى -

ِ  ٍزٍد اش لجتل  پصؾتکی،  ػلتَم  ّبی داًؿدبُ داًؿجَیبى ، ای حسفِ اخالق دازای پسغٌل داؾتي ثسای ؾدُ گفتِ ّبی ازشؼ ثِ ثبتَجِ ِ  ثت  ػسصت

ِ  دازد ٍجتَد  ّتبیی  لتبًَى  کؿَزّب اش ثػیبزی دز. دازد لبًَى ثب ًصدیکی ازتجبط پصؾکی اخالق. کٌٌد دزیبفت زا الشم ّبی اهَشؼ ثبید  ثبلیٌی  کت

 .کٌٌد هی تؼییي یجوبزاى اش هسالجت دز زا اخاللی هػبئل ثب پصؾکبى همبثلِ ًحَُ

 الساهات کلی داًطجَیاى در هحيط ّای آهَزضی ٍ پژٍّطی:

داًؿجَیبى ثبید اش ایجبد ّسگًَِ اخالل  ثِ ٌّدبم تدزیع خَددازی ًوبیٌد. هصبدیك اخالل دز ٌّدبم تدزیع هبًٌتد: ٍزٍد ثتِ کتالظ ثؼتد اش      -

 ، خٌدیدى ٍ ایجبد غسٍصدا، اغتفبدُ اش تلفي ّوساُ ٍ غبیس ٍغبیل صَتی ٍ تصَیسی.اغتبد، خَزدى ٍ اؾبهیدى، ثلٌد صحجت کسدى

داًؿجَیبى ثبید اش اػوبل ٍ زفتبز خالف ؾئَى اغالهی، داًؿجَیی ٍ اخالق حسفِ ای خَددازی ًوبیٌد.هصبدیك اى هبًٌد: ػتدم زػبیتت ادة ٍ    -

داًؿدبّی، تَّیي ٍ توػترس شثتبًی ٍ زفتتبزیف هؿتبجسُ ٍ پسخبؾتدسی، ػتدم        احتسام، فسٍتٌی، اخالق ٍ اداة اغالهی هتٌبغت ثب ؾأى یک فسد

زػبیت حمَق دیدساى، هصسف ّس ًَع هحصَل دخبًی یب هردز، اغتفبدُ اش ّس ًَع دازٍ ٍ یب هبدُ ای کِ ثبػث غیسػبدی جلَُ ًوتَدى حسکتبت ٍ   

 گفتبز داًؿجَ ؾَد.

تجْیصات  ٍ ٍغتبیل ػوتَهی دز اختیتبز، ثبؾٌد.هصتبدیك اى هبًٌتد: داًؿتجَیبى ثتدٍى        داًؿجَ هلصم ثِ حفبظت ٍ اغتفبدُ صحیح اش اهکبًبت،  -

ّوبٌّدی هػئَل هسثَعِ، هجبش ثِ اغتفبدُ اش تجْیصات ًرَاٌّدثَد.اغتفبدُ اش اهکبًبت ٍ تجْیصات ثسای هصبزف ؾرصی ٍ یب ثِ ًفتغ احتصاة ٍ   

دز فضبی داًؿدبّی ٍ هحیظ ّبی ثْداؾتی دزهبًی یب غبیس اهَال ثیت الوبل  ایساد خػبزت ثِ اهَال هَجَد گسٍُ ّبی غیسهجبش، هوٌَع هی ثبؾد.

 هجبش ًوی ثبؾد.

 

 

 

 



 الساهات کلی داًطجَیاى در هحيط ّای باليٌی:

ؽ اش اًجب کِ زػبیت حسین  ؾرصی ٍ ازاهؽ زٍحی ثیوبز دز ّسؾسایظ ثسای داًؿجَیبى الصاهی اغت. لرا ثبید غؼی ًوبیٌد لجل اش هؼبیٌِ، اشهبی -

 یب تْیِ ؾسح حبل، زضبیت ثیوبز زا أخر ًوبیٌد.ٍ 

اهَشؾتی  داًؿجَیبى دز صَزتی کِ دغتَز الؼولی زا ثِ ضسز ثیوبز ٍ یب ًبلض همسزات ثبلیٌی ٍ ایوٌی ثجیٌٌد، ثبید دز اثتدا اى زا ثب هػئَل ازؾتد   -

 ثبلیٌی دز هیبى ثدرازًد.

 ٌّدبم هؼبیٌِ ثبید حسین خصَصی ثیوبزاى زػبیت ؾَد. -

 ًؿجَیبى ثبید ثِ حمَق ثیوبزاى دز زاثغِ ثب اًتربة دزهبًدس ٍ زٍؼ ّبی دزهبًی دز هَازد غیس اٍزضاًع احتسام ثدرازًد.دا -

 داًؿجَیبى ثبید ثِ هرّت ٍ فسٌّگ ثیوبزاى احتسام ثدرازًد. -

 داًؿجَیبى ًجبید اش هَلؼیت ثیوبزاى ٍ یب خبًَادُ ّبی اًبى غَء اغتفبدُ ًوبیٌد. -

 ثبید اغساز ثیوبزاى زا حفظ ًوبیٌد. داًؿجَیبى -

 دزهبًی، کبزت ؾٌبغبیی خَد زا ثِ ّوساُ داؾتِ ثبؾٌد. -داًؿجَیبى ثبید دز حیي اًجبم ٍظیفِ دز هحیظ ّبی ثْداؾتی -

                           خَزدى ٍ اؾبهیدى ٍ اغتفبدُ اش تلفي ّوساُ ثس ثبلیي ثیوبز هوٌَع اغت. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پسضکی علَم داًطگاُ داًطجَیاى 2ای حرفِ پَضص ٍ 1رفتار ی کارًاهِ

 : تحصیلی زؾتِ ًبم                                   : داًؿجَیی ؾوبزُ خبًَادگی:                              ًبم ٍ ًبم

 : تحصیلی غبل دٍم                        / اٍل : تحصیلی ًیوػبل

ًتتتتبم  زدیف

 دزظ

زفتبز حسفِ ای ٍضؼیت ًبم اغتبد پَؾؽ حسفِ ای ٍضؼیت   

1ضؼیف 2هتَغظ  3خَة  4ػبلی  1ضؼیف  2هتَغظ  3خَة  4ػبلی   

           

           

           

           

           

   هؼدل)کوی(

هؼدل)ثساغتتبظ ازشیتتبثی          

 تَصیفی*(

 ضؼیف هتَغظ خَة ػبلی ضؼیف هتَغظ خَة ػبلی

 

 ضؼیف( ازشیبثی 1-0*هؼدل ثیي)

 هتَغظ ( ازشیبثی>2-1هؼدل ثیي)

 خَة ازشیبثی( >3-2هؼدل ثیي )

 ػبلی ( ازشیبثی>4-3هؼدل ثیي )

 

 

                                                           
1
به تمامی اعمال و گفتاری گفته می شود که از فرد در جایگاه شخصی وی، انتظار می    

 رود.
2
  به لباسی گفته می شود که فرد در حرفه خاص، ملسم به پوشیذن آن است.   



 هاهایی ًاهِ سَگٌذ

 ...هتؼبل لبدز خدای ثِ

  فضیلت... ٍ حك زاُ ؾْدای خَى پبظ ثِ 

 ...فریاد ًخستيي اًگيس دل ًَای بِ

 ...هی ًدسد ًَشادؼ ثِ ثبز اٍلیي کِ هبدزی هؿتبق ًدبُ ثِ

ٍ…. 

 هی ثرؿد تػلػل زا حیبت اًچِ حمیمت ثِ

 ...هی کٌن یبد غَگٌد 

 ثبؾن داؾتِ کَؾٌدگی هبهبیی همدظ حسفِ اػتالی دز کِ

 ...گیسم ثِ کبز دزدهٌد هبدزاى ٍ شًبى االم تػکیي جْت دز دازم تَاى دز اًچِ ٍ

 ...ثسم ایثبز ثِ اًبى پیؿدبُ ثِ زا خَد غسؾبز هحجت ٍ

 ...ثسدازم هَثسی گبم ّبی دزهبًی ٍ ثْداؾتی ًیبشهٌدی ّبی تبهیي زاُ دز ثْتس خدهبت ازائِ ثب ٍ

 ...ثبؾن هبهبیی همدظ حسفِ ضَاثظ ٍ اصَل پبیجٌد اٍلبت توبهی دز ٍ

 .کٌن حفظ زا هبهبیی حسفِ اصبلت ایساى اغالهی جوَْزی ًظبم هجبًی ثِ اػتمبد ثب ٍ

************* 

 هٌابع: 

 1332کدّبی اخالق حسفِ هبهبیی دز ایساى، 

 اییي ًبهِ زفتبز حسفِ ای هبهبیی داًؿدبُ ػلَم پصؾکی تْساى

 

 داًؿجَیبى زؾتِ هبهبیی ٍ گسداٍزی کٌٌدگبى: زلیِ زحوبًی ّیئت ػلوی گسٍُ هبهبیی

 


