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  ای اصل اول: وجدان کبری و تعهدات حزفه

رضبیت للجی، تعْذ ٍ التشام عولی ًسجت ثِ ٍظبیفی است وِ           وجدان کبری:   

ِ       لزار است اًسبى آى    ای وِ اگز ثبسرط ٍ ًبظزی        گًَِ  ّب را ثِ اًجبم ثزسبًذ؛ ث

ی خَد وَتبّی     ٍظیفِ  گز ًجبضذ، ثبسّن اٍ در اًجبم         ًیش ثز فعبلیت فزد ًظبرُ     

 .ًىٌذ

ّبی داخلی ٍ     ثعضی اس هٌبثع تعْذ را ثِ عَاهل ٍ اًگیشُ          ای:    تعهد حزفه 

وٌٌذ ٍ ثعضی، تعْذ هؤثز را ًَعی ٍاثستگی ٍ اًضوبم  ثیزًٍی هطبغل تمسین هی

ِ     ثِ سبسهبى هی    ّبی سبسهبى ٍ توبیل ثِ         صَرت پذیزش ارسش     داًٌذ وِ ث

  ًوبیذ هبًذى در سبسهبى تظبّز هی ثبلی

 اصول اخالقی وجدان کبری و تعهد حزفه ای شبهل:

 پذیزی هسئولیت 

 رعبیت قوانین و هقزرات آهوسشی

 رعبیت حقوق خود

 

 
پذیزی ٍ تعْدذ جدبهدعدِ        اخالق پشضىی جشئی اس هسئَلیت

پشضىی ثِ اًسبًیت است. هعلدَهدبتدی ودِ پدشضدىدبى ٍ               

ًوبیٌذ،  ثبیذ در جْت خیز ٍ صدال        پیزاپشضىبى وست هی

 جبهعِ اًسبًی ثِ وبر گزفتِ ضَد.

اصَل اخاللی اسبتیذ، داًطجَیبى ٍ ضبغالى حزف پشضىدی  

ِ    ضبهل:  ای )هدبًدٌدذ         داضتي ٍجذاى وبری ٍ تعْذات حدزفد

هسؤٍلیت پذیزی، رعبیت لَاًیي ٍ همزرات آهَسضی ٍ رعبیت 

ارائدِ    حمَق خَد(، رعبیت حمَق خذهت گیزًذگبى )هدبًدٌدذ     

ارتمبی داًص   خذهبت هطلَة، احتزام، عذالت ٍ حفظ اسزار(، 

ای ٍ هعٌَی، ارتجبط هدؤثدز فدزدی ٍ            ّبی حزفِ ٍ هْبرت

 سبسهبًی ٍ رعبیت اصَل اخاللی در حیطِ پضٍّص است.

تزیي   رعبیت اصَل اخاللی در حزفِ پشضىی، یىی اس هْن            

آیذ. ایي اهز      اصَل آهَسش، پضٍّص ٍ درهبى ثِ ضوبر هی           

ّب پیص )تب     اختصبظ ثِ پشضىی هعبصز ًذاضتِ ثلىِ اس لزى         

ِ       ّب ًطبى هی    جبیی وِ ثزرسی   صَرت   دٌّذ( اس سهبى ثمزاط ث

هذٍى ٍ هىتَة درآهذُ است. اخالق پشضىی رفتبر ٍ سلَوی            

است وِ ارتجبط پشضىبى ثب ثیوبراى، ّوىبراى ٍ جبهعِ را تعزیف 

ِ                 هی ای، افشایص      وٌذ ٍ هَجت تمَیت تعْذ حزف

پذیزی اخاللی، ارائِ خذهبت آهَسش ٍ پضٍّص ثز             هسئَلیت

 .گزدد اسبط استبًذاردّبی اخاللی هی

ای   ّذف ًْبیی آهَسش اخالق پشضىی، تزثیت پشضىبى ضبیستِ

است وِ ثتَاًٌذ ضوي رعبیت عذالت، ضأى ٍ حمَق اًسبًی،             

ثبعث ارتمبی سطح سالهت آحبد جبهعِ خَد ثبضٌذ. صبحجبى            

ّبیی ثبضٌذ وِ ّن ثبعث افشایص         ّز ضغلی ثبیذ دارای ٍیضگی    

وبرایی ٍ پیطزفت فٌی ٍ ّن سجت تعبلی ٍ تزلی هعٌَی آى               

        ِ ّبی گزٍُ پشضىی ًوَد       حزفِ گزدد. ایي اهز در هَرد رضت

وٌذ. لذاست ٍ هٌشلت ٍاالی حزفِ گزٍُ             ثیطتزی پیذا هی   

ّبی   پشضىی ثز وسی پَضیذُ ًیست، حزفِ پشضىی اس ٍیضگی          

است چزا وِ خذهت       ّب ثزخَردار   خبصی ًسجت ثِ سبیز ضغل     

ضَد ثلىِ ایي خذهت      ّب خالصِ ًوی    ّب تٌْب ثِ جسن اًسبى      آى

 گزدد.  ّب ًیش هی ثبعث سالهت رٍ  ٍ رٍاى اًسبى



 تهیه و تنظیم:

کارگروه ارتقای اخالق حرفه ای  

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 اصل چهبرم: ارتببط هؤثز فزدی و سبسهبنی

ٍجَد ارتجبطبت هَثز ٍ صحیح، ّوَارُ یىی اس عَاهل هْن تدَفدیدك در      

سبسهبى ثزضدوزدُ ضدذُ اسدت. هْبرت ّبی ارتجبطی آى دستِ اس هْبرت  

ّبیی ّستٌذ وِ افزاد هی تَاًٌذ درگیز تعبهل ّبی ثیي فزدی ٍ فزایدٌدذ   

ارتجبط  ضًَذ ٍ وِ هْوتزیي آًْب هْبرت ّبی والهی، گَش دادى هؤثدز  

ٍ ثبسخَرد است. ثزلزار ًوَدى ارتجبط در آهَسش سالهدت یده الدذام         

ّبی سالهت عوَهی  سیستوبتیه ثزای ایجبد تدأثیزات هثجدت در فعبلیت

 است.

 اصل پنجن: اصول اخالقی در حیطه پژوهش

ّبیدی ثدز      وٌذ پضٍّص تَسعِ ٍ پیطزفت علَم پشضىی گبّی ایجبة هی

رٍی اًسبى یب حیَاى اًجبم ضَد. اس طزفی ثز اًسبى ٍ حیَاى حدمدَلدی       

ّبی پشضىی رعبیت ضَد. رعبیت حمَق   هتزتت است وِ ثبیذ در پضٍّص

ّبی پشضىی هستلشم آگبّی ٍ پبیجٌدذی   ّب )ٍ حیَاًبت( در پضٍّص   اًسبى

ّبی ثیَهذیىبل ضٌبختدِ   ثِ اصَلی است وِ ثِ اصَل اخالق در پضٍّص

تزیي هجبحث اخالق پشضدىدی    ضَد. اهزٍسُ، اخالق در پضٍّص اس هْن  هی

 ِ طَر غیز عوذ ٍ صزفبً ثدِ سدجدت       ًَیي است. هوىي است ایي اصَل ث

اطالعی اس آى ًبدیذُ گزفتِ ضَد؛ ثٌبثزایي، پضٍّطگزاى ثبیذ اس لَاًیدي   ثی

ّبی اًسبًی ٍ حیدَاًدی    الوللی ٍ هلی پضٍّص ثز رٍی سَصُ ٍ اصَل ثیي

 آگبُ ثبضٌذ. 

اصول اخالق حرفه ای 

در اساتید ، دانشجویان 

و شاغالن به مشاغل 

 پزشکی

 : رعبیت حقوق خدهت گیزندگبنماصل دو

ًظبم سالهت وبرآهذ ًیبسهٌذ هطبروت فعبالًِ ٍ تعبهل هٌبست هیدبى  
ِ         گیزًذگبى ٍ ارائِ ی    وٌٌذگبى خذهبت سالهت است. هدزاودش ارائد

خذهبت سالهت، ثبیذ ًْبدی ثزای درن ٍ احدتدزام ثدِ حدمدَق ٍ            
ی آًبى، پدشضدىدبى ٍ سدبیدز           ّبی گیزًذُ خذهت، خبًَادُ هسئَلیت

 وددددٌددددٌددددذگددددبى ثددددبضددددذ.                هددددزالددددجددددت  
دٌّذگبى ٍ گیزًذگبى خذهبت سالهت، ًسجت ثدِ     در سبیِ تعْذ ارائِ

ٍظبیف خَد ٍ احتزام ثِ حمَق دیگزی، سالهت جبهعِ در ثبالتدزیدي   
 سطح هوىي تأهیي هی گزدد. 

 اصول اخالقی رعبیت حقوق خدهت گیزندگبن شبهل:

 ارائه خدهبت هطلوة .1

 احتزام .2

 عدالت .3

 حفظ اسزار .4

ای و   هبی حزفه اصل سوم: ارتقبء دانش و ههبرت

 هعنوی

ّبی لزآى وزیدن   تَسعِ علوی تَأم ثب تَسعِ ضخصیت اًسبًی اس آهَسُ
آهَسش ثبیذ ثز اسبط تَاًبیی درن عویدك ٍ    ”.   رة سدًی علوب”است 

استوزار ٍ تىزار تعلین ٍ تعلن السهِ ارتدمدبی    ضٌبخت جبهع علوی ثبضذ.
داًص ٍ وست هْبرت حزفِ ای هی ثبضذ. رضذ فشایٌذُ داًص در چدٌدذ   

 افشایی را چٌذ ثزاثز وزدُ است. دِّ اخیز ضزٍرت داًص

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 معاونت آموزشی

 مرکز توسعه و مطالعات آموزش پزشکی


