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مقدمه
پيـشفتُاي حًصٌ داوؾ ي فىايسي دس مشاقثتَاي تُذاؿتي ،چالؾَاي فمذٌاي سا پيؾ سيي پشػتاسان قشاس دادٌ اػت .تمامي
پشػتاسان ،كشفوؾش اص تخلق خًد ،دس فقاليتَاي کاسي خًد تا چالؾَاي اخالقي مًارٍ ؿذٌ ،ترشاي تلرميمگيرشي دس
وقؾَاي ػىتي ي رذيذ خًد وياصمىذ داوؾ فشدي ي مـايسٌ گشيَي َؼتىذَ .مگان تش ايره تًافره َؼرتىذ کرٍ تشخرًسداسي اص
حؼاػيتَاي اخالقي يكي اص ملضيمات فملكشد پشػتاسان اػت .مؼؤليتَاي اخالقي پشػتاسان دس فملكشد ي مشاقثت مؼرتلض
ايه اػت کٍ ايـان اص تايسَاي خًد مغلـ تًدٌَ ،مچىيه مثاوي ي اكًل تحليل اخالقي ي تلميم گيرشي ترٍ كرًست مىؼرزم؛
تذييه ؿذٌ ي دس دػتشع تاؿىذ .آييهَا (يا کذَا)ي اخالقي ساَىماَاي وؾا مىذي تشاي ؿكل دَي سفتاس اخالقري اػرت . .اص
ػًي ديگش ،چالؾَايي کٍ َش پشػتاس تا آن سيتٍ سي اػت اص فشَىگي تٍ فشَىگ ديگش متفرايت خًاَرذ ترًد.آييه اخرال دس
پشػتاسي تٍعًس مؼتقيم تش فملكشد پشػتاس دس مشاقثت اص تيماس تمشکض داسد  .ياققيت ايه اػت کٍ دس اوزا َشير

اص يؽرائ

پشػتاسي ،ممكه اػت مقًالت تحج تشاوگيض اخالقي ايزاد ؿًد.
دس رامقٍ ما تا فشَىگ ياالي ايشاويـ اػالمي ،پشػتاسي تيماس فثادت محؼًب مري ؿرًد .آيرات ي احايرج متقرذدي ترش اسصؽ
ياالي مشاقثت اص تيماسان تاکيذ داسوذ کٍ تزلي آن دس حشفٍي پشػتاسي اػت .وامگزاسي سيص يالدت حضشت صيىة(ع) ترٍ
فىًان سيص پشػتاس افتخاسي تضسگ تشاي ايه قـش اسصؿمىذ اػت کٍ تش رايگاٌ ياالي آوان كحٍّ ميگزاسدَ .شچىذ اكًل کلي
ي اسصؿُاي اوؼاوي حاکم تش حشفٍ پشػتاسي مًسد تأييذ اػال اػت اما ترا تًررٍ ترٍ ؽشاير

خراف اخالقري ي مقىرًي کرٍ دس

اخال اػالمي مـًُد اػت ،مًاسد ريل تٍ فىًان مثاوي اسصؿي اػالمي-ايشاوي دس حشفٍ پشػتاسي ،قاتل اػتىاد اػت:
 تىا تٍ آيات کشيمٍ قشآن مشم ي ؿفاء دس دػت پشيسدگاس متقال اػت ي لزا پشػتاس دس تما ؿشايظ يؽاي

محًلٍ سا

تا تًکل ي اػتقاوت اص رات تاسيتقالي تٍ اوزا ميسػاوذ.
َ مٍ اوؼاوُا اص ؿأن ي کشامت ياالي اوؼاوي تشخًسداسوذ ي الص اػت دس َش حالتي مًسد احتشا قشاس گيشوذ يلي تيمراس
ي يا فشد ػالمي کٍ وياصي دس ساتغٍ تا ػالمت خًد داسد ،ؿايؼتٍ تًرٍ ي احتشا ييرظٌ اي اػرت .لرزا تمرامي تيمراسان،
تذين دسوؾش گشفته يضقيت ارتمافي ،اقتلادي ي فشَىگي ،تًػظ پشػتاس مًسد احتشا ي حمايت سيحي_سياوي قشاس
ميگيشوذ.
 حفؼ حيات َش اوؼان دس َش رايگاٌ ي مًققيتي کٍ تاؿذ يؽيفٍ َش مؼلماوي اػت يلي پشػتاس تًاػغٍ تقثرل مؼرلًليتي
ييظٌ ،دس قثال وفغ يران تيماس مؼلًل خًاَذ تًد .الص اػت آيٍ ؿشيفٍ (ػًسٌ مائذٌَ )32/مرًاسٌ مرذوؾش تاؿرذ کرٍ
وزات ران ي

اوؼان سا تشاتش تا احياء تما اوؼاوُا داوؼتٍ اػت.
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 تقًيت سيحي ي مقىًي تيماس اص مىؾش اػال دس تُثًد اي تأحيش گزاس اػت .لزا يؽيفٍ اخالقي پشػتاس اػت کٍ تيمراس سا
دلذاسي دادٌ ي صميىٍ سا تشاي پزيشؽ َمشاٌ تا عية وفغ تيماسي فشاَم کىذ.
دس صمان مقاكش ي دس ديسٌ َـت ػالٍ رىگ تحميلي ،کـًس ما ؿاَذ ايخاس ي فذاکاسي فؾيم پشػتاسان دس دفاؿ اص کيان مريُه
اػالمي تًدٌ اػت کٍ الگًَا ي اػغًسٌ َاي ايه ديسان ميتًاوىذ الُا تخؾ اسصؽَاي ياالي اخال پشػتاسي تاؿىذ.
تذييه ساَىماي کـًسي اخال دس پظيَؾ (کذَاي 26گاورٍ) دس ػرال  1378ي ساَىماَراي اختلاكري اخرال دس پرظيَؾ
( )1384ي مىـًس رامـ حقً تيماس ( )1388ومًوٍَايي اص اػىاد اخالقي مثتىي تش فشَىگ ايشاوي ي اػالمي َؼتىذ .ايه آييه دس
ساػتاي تكميل مزمًفٍي آييهَا ي ساَىماَاي اخالقي مشتثظ تا حًصٌي ػرالمت دس رمُرًسي اػرالمي ايرشان ترذييه ؿرذٌ
اػت .مخاعثان ايه آييه فثاست اص تمامي ؿاغليه حشفٍي پشػتاسي دس حرًصٌَراي خرذمات آمًصؿري ،پظيَـري ،مرذيشيتي،
تُذاؿتي ي تاليىي ،دس تمامي سدٌَا ،ميتاؿذ .ايه آييه دس فًاكرل صمراوي مقتضري ،مرًسد تزذيرذوؾش ي ترٍسيص سػراوي قرشاس خًاَرذ
گشفتَ .مچىيه تايذ دس تشوامٍَاي آمًصؿي ي تاصآمًصي پشػتاسان – دس تمامي سدٌَاي تحليلي ي آمًصؿي – گىزاوذٌ ؿًد.
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ارزش َا
پشػتاسان مؼًيليت داسوذ دس حيغٍ ؿغلي خًد تش مثىاي اسصؽ َاي حشفٍ اي تلميم گيشي ي فقاليت کىىذ .اسصؽ َا مفاَيمي َؼتىذ کٍ
راتأ اسصؿمىذوذ ي تًػظ فشد يا رامقٍ مثىا ي مالک دسػتي ي وادسػتي افمال قشاس مي گيشوذ .دس حشفٍ پشػتاسي ويض ،ترا تًررٍ ترٍ رايگراٌ
ياالي آن ،اسصؽ َاي حشفٍ اي تًػظ اوزمه َا ي ػاصمان َاي حشفٍاي مقيه ؿذٌ اوذ .دس کـًس ما تقاليم ديه مثيه اػال  ،ي ويرض قراوًن
اػاػي دس تؼياسي اص مًاسد ،حذيد ي مشصَاي فمل سا مقيه ميومايىذ .اسصؽَاي اخالقي دس فيه اوغثا تا مثاوي ديىي ،فشاملّري ي رُران
ؿمًل َؼتىذ .مُمتشيه اسصؽ َايي کٍ دس حشفٍ پشػتاسي تايذ مًسد لحاػ قشاس گيشد فثاستىذ اص:
 .1احتشا تٍ مذدرً /تيماس ي حفؼ ؿأن ي کشامت اوؼاوي
 .2وًفذيػتي ي َمذلي
 .3پايثىذي تٍ تقُذات حشفٍ اي
 .4پاػخگًيي  ،مؼًيليت پزيشي ي يرذان کاسي
 .5فذالت دس خذمت سػاوي
 .6تقُذ تٍ كذاقت ي يفاداسي
 .7حفؼ حشيم خلًكي تيماسان ي تقُذ تٍ ساصداسي ي اماوتذاسي
 .8استقاء كالحيت فلمي ي فملي تٍ عًس مذاي
 .9استقا آگاَي اص مقشسات حشفٍ اي ي دػتًسالقمل َاي اخالقي ي سفايت آن َا
 .10احتشا متقاتل تا ػايش اسائٍدَىذگان مشاقثت ػالمت ي تشقشاسي استثاط مىاػة تا آوان
 .11احتشا تٍ اػتقالل فشدي مذدرً/تيماس
 .12ؿفقت ي مُشتاوي
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راهنماهای اخالقی
 -0پرستار ي جامعٍ
پشػتاس تايذ:
 .1دس رُت استقاي ػالمت رامقٍ ،پيـگيشي اص تيماسي َا ،افادٌ ػالمت ي کراَؾ دسد ي سورذ ،کًؿرؾ کىرذ ي آن سا سػرالت اكرلي
خًد تذاوذ.
 .2مشاقثت پشػتاسي سا كشفىؾش اص وظاد ،مليت ،مزَة ،فشَىگ ،ررىغ ،ػره ،يضرقيت اقتلرادي-ارتمرافي ،مؼرائل ػياػري ،تيمراسي
رؼمي يا سيحي-سياوي يا َش فامل ديگشي اسائٍ دَذ ي دس رُت حزف تي فذالتي ي واتشاتشي دس رامقٍ تكًؿذ.
 .3مشاقثت َاي پشػتاسي سا تا سفايت احتشا تٍ حقً اوؼاوي ي تا حذ امكران ترا دس وؾرش گرشفته اسصؽ َرا ،آداب ي سػرً ارتمرافي،
فشَىگي ي افتقادات ديىي مذدرً/تيماس اسايٍ دَذ.
 .4تٍ رامقٍ دس صميىٍ َاي استقاي ػالمتي ي پيـگيشي اص تيماسي َا آمًصؽ دَرذ ي ايره سا اص مُرم ترشيه مؼرًيليت َراي خرًد تذاورذ.
مشاقثت پشػتاسي ي آمًصؽ اػتاوذاسد تايذ متىاػة تا فشَىگ ،تايسَا ،اسصؽَا ي وياصَاي افشاد اسايٍ ؿًد.
 .5تٍ چالؾ َا ي مؼايل اخالقي دس محيظ رامقٍ ي محيظ کاس کٍ قذاػت حشفٍ پشػتاسي سا مخذيؽ مي کىذ تًرٍ ي حؼاػيت داؿرتٍ،
دس مًاقـ الص ساٌ حل ي پاػخ مىاػة سا پيـىُاد دَذ.
 .6ضمه َمكاسي ي َماَىگي تا ػايش افشاد ،گشيٌ َرا ي وُادَراي ارتمرافي رُرت تشعرشف کرشدن وياصَراي ارتمرافي ي سفرـ مؼرايل
اخالقي مغشح دس حيغٍ مشاقثت َاي ػالمت تالؽ کىذ.
 .7تٍ گشيٌ َا ي افشاد آػية پزيش اص قثيل کًدکان ،ػالمىذان ،افشاد دچاس واتًاوي ي مقلًليت َاي رؼمي ،تيماسان سياوي ي ماوىذ آن َرا
تًرٍ ييظٌ کىذ.
 .8ضمه تًرٍ تٍ ػالمت دس ػغح محلي ،دس ساػتاي حلًل اَذاف ػالمت دس ػغح ملي ي رُاوي ويض تالؽ ي َمكاسي کىذ.
 .9دس تحشان َا ي حًادث عثيقي َمچًن رىگ ،صلضلٍ ،ػيلَ ،مٍ گيشي تيماسي َا ي ماوىذ آن َا مؼًيليت َا ي يؽاي

خًد سا تا

دسوؾش گشفته احتياعات الص اوزا دَذ.
 -2پرستار ي تعُد حرفٍاي
پشػتاس تايذ:
َ .1ىگا ارشاي مذاخالت پشػتاسي ي تلميم گيشي َاي تاليىي ،مؼًيليت َاي اخالقي سا َماوىذ مؼًيليت َاي حقًقي ي حشفرٍ اي
دس وؾش تگيشد.
 .2دس حذ يؽاي

ي اختياسات خًد ،دس رُت فشاَم آيسدن محيغي امه ي ػالم تشاي مذدرً/تيماس کًؿا تاؿذ.

 .3تا حضًس تٍ مًقـ ،اوزا يؽاي

حشفٍ اي تٍ وحً احؼه ،ي حثت دقيه ي کامل مشاقثت َاي اوزا ؿذٌ ،امىيت مذدرً/تيماس سا تأميه

کىذ.
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تشاػاع اػتاوذاسدَاي حشفٍ اي حاكل اص وتايذ تحقيقات مقتثش ي ؿًاَذ مًرًد ،تُتشيه مشاقثت سا تٍ مذدرً/تيماس اسايٍ دَذ.

 .5تمامي مذاخالت پشػتاسي سا تا حفؼ فضت ي احتشا مذدرً /تيماس ي خاوًادٌي اي اوزا دَذ.
 .6حذاکخش کًؿؾ خًد سا تشاي حفؼ اػشاس تيماس ،سفايت حشيم خلًكي اي ،احتشا تٍ اػتقالل فشدي ي کؼة سضايت آگاَاوٍ ،ترٍ
فمل آيسد.
.7

تا ؿىاػايي ي گضاسؽ خغاَاي حشفٍ اي َمكاسان تيم دسماوي اص تشيص كذمات احتمالي تٍ مذدرً /تيماس پيؾ گيشي کىذ.

.8

دس كًست خغا دس مذاخالت پشػتاسي ،كادقاوٍ تٍ مذدرً /تيماس تًضيح دادٌ ،دس َش ؿشايغي ساػتگًيي ي اولراف سا ػرش لًحرٍ

کاسخًد قشاس دَذ.
 .9تًاوايي َاي رؼمي ،سياوي ،ارتمافي ي مقىًي خًد سا حفؼ کىذ ي استقا دَذ.
 .10دس رُت حفؼ كالحيت حشفٍ اي ،داوؾ ي مُاستَاي خًد سا تٍ سيص وگٍ داسد.
 .11تًاومىذي ي داوؾ کافي تشاي مشاقثت مؤحش ي ايمه ،تذين وؾاست مؼتقيم سا داؿتٍ ،دس تشاتش اقذامات خًد پاػخگً تاؿذ.
 .12تٍ گًوٍ اي فمل کىذ کٍ افتثاس ي حيخيت حشفٍ اؽ صيش ػؤال وشيد.
 .13تًرٍ داؿتٍ تاؿذ کٍ اص وا ي مًققيت يي رُت تثليغ تزاسي محلًالت اػتفادٌ وـًد.
 .14اص پزيشؽ َشگًوٍ َذيٍ يا امتياصي اص مذدرً/تيماس يا تؼتگان يي ،کٍ ممكه اػت مًرة مقزيساتي دس حال يا آيىرذٌ ؿرًد پشَيرض
کىذ.
 -9پرستار ي ارائٍ خدمات باليىی
پشػتاس تايذ:
 .1خًد سا تا رکش وا  ،فىًان ي وقؾ حشفٍاي تٍ مذدرً /تيماس مقشفي کىذ.
 .2اسايٍ مذاخالت پشػتاسي سا تا احتشا کامل تٍ مذدرً/تيماس ي حفؼ ؿان يي اوزا دَذ.
 .3خًاػتٍَاي مذدرً/تيماس سا كشفىؾش اص ػه ،رىغ ،وظاد ،مًققيت ،يضقيت اقتلادي ،ػث

صوذگي ،فشَىگ ،مزَة ،تايسَاي

ػياػي ي تًاوايي رؼمي اي ،مًسد تًرٍ ي مالحؾٍ قشاس دَذ.
 .4مشاقثتَا سا مثتىي تش داوؾ سيص ي قضايت كحيح پشػتاسي اوزا دَذ.
 .5استثاعي َمشاٌ تا مالعفت دس سفتاس ي کال داؿتٍ تاؿذ ،تٍ وحًي کٍ تا رلة افتماد مذدرً /تيماس تتًاوذ وياصَا ي وگشاوي َاي تيماس سا
دسياتذ.
 .6قثل اص اوزا َشگًوٍ مذاخالت پشػتاسي ،سضايت آگاَاوٍي تيماس يا ػشپشػت قاوًوي يي سا رلة کىذ .دس َميه ساػتا اعالفات کافي
دس مًسد اقذامات پشػتاسي سا دس اختياس تيماس قشاس دَذ تا تيماس امكان قثًل يا سد آگاَاوٍ خذمات مشاقثتي سا داؿتٍ تاؿذ.
َ .7ىگا اسايٍ ي

محلًل رذيذ يا تكاسگيشي آن دس تاليه ،آگاَي کامل اص خغشات احتمالي آن يػيلٍ داؿتٍ تاؿذ ي َمچىيه اعالفات

الص دس مًسد فًايذ ي مضشات اػتفادٌ اص آن محلًل سا دس اختياس مذدرً/تيماس تگزاسد تا امكان اوتخاب آگاَاوٍ تشاي يي فشاَم ؿًد.
 .8آگاٌ تاؿذ َيچ کغ حه وذاسد تٍ راي ي

فشد تالغ كالحيت داس ،سضايت دَذ ي دس مًسد کًدکان ،حه سضايت رضء مؼًيليتَاي

قيم قاوًوي اػت.
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 .9رُت تًاومىذ ػاصي مذدرً/تيماس تا تًرٍ تٍ عشح مشاقثتي ي تشوامٍ تشخيق ،تٍ مذدرً/تيماس ي خاوًادٌ يي آمًصؽ دَذ.
 .10تٍ عًس اػتخىاء ،دس مًاقـ ايسطاوغ کٍ اقذا دسماوي دس اػشؿ يقت تشاي حفؼ صوذگي مذدرً/تيماس ضشيسي اػت ،تذين سضايت تيماس
اقذامات الص سا ؿشيؿ کىذ.
 .11دس ؿشايغي کٍ مذدرً/تيماس قادس تٍ افال سضايت وثًدٌ ،اعالؿ اص خًاػتٍ يي ويض امكان پزيش وثاؿذ ،تش اػاع اػتاوذاسدَاي مًرًد ي
تا دسوؾش گشفته مللحت مذدرً/تيماس  ،مىاػةتشيه اقذا سا تشاي اي اوزا دَذ.
 .12تشاي تي خغش تًدن مذاخالت پشػتاسي احتياعات الص سا تكاس تىذد ي دس مًاسد الص ايه مًضًؿ سا تا ػايش افضاي تيم ػالمت تٍ
مـًست گزاسد.
 .13کليٍ اعالفاتي کٍ دس حيه فشايىذ مشاقثتي تٍ دػت آيسدٌ يا دس اختياس اي قشاس ميگيشد ،سا ػشّ حشفٍاي تلقي کىذ ي مگش دس مًاسد مزاص،
تذين سضايت مذدرً/تيماس دس اختياس ديگشان قشاس وذَذ.
 .14اعالفات دسماوي مذدرً/تيماس سا تىُا تشاي اَذاف مشتثظ تا ػالمت (دسمان ،پظيَؾ) ي دس رُت مىافـ تيماس مًسد اػرتفادٌ قرشاس دَرذ.
َمچىيه مذدرً/تيماس سا مغلـ کىذ کٍ ممكه اػت تخـي اص اعالفات پشيوذٌ تا ػايش افضاء تيم دسمان رُت مـرايسٌ دسمراوي دس ميران
گزاؿتٍ ؿًد.
 .15دس مًاسدي کٍ اص اعالفات مذدرً/تيماس دس صميىٍ َاي تحقيقاتي ي آمًصؿي اػتفادٌ مي ؿًد تايذ تا کؼرة سضرايت يي ترًدٌ ي اوتـراس
اعالفات تذين دسد وا يا َش وـاوي مىزش تٍ ؿىاػايي ،كًست گيشد.
َ .16ىگا اوزا َش مذاخلٍ پشػتاسي ،تٍ حشيم خلًكي مذدرً/تيماس احتشا تگزاسد.
 .17دس مًاسد فذ امكان خذمت سػاوي ايذٌ آل تا صمان تشقشاسي تشوامٍ رذيذ دسماوي اسايٍ مشاقثت سا دس تُتشيه ػغح اص تًاوايي ادامٍ دَذ.
 .18دس ؿشايظ ايسطاوغ خاسد اص محيظ کاس ويض تٍ اسايٍ مشاقثت اص تيماس يا ملذي تپشداصد.
 .19دس كًست واسضايتي مذدرً/تيماس يا تشيص مـكل ،حه يي تشاي تغييش پشػتاس مؼًيل يا ػايش مشاقثان ي دسماوگشان سا محتش ؿمشدٌ  ،دس
حذ امكان دس رلة سضايت مذدرً/تيماس تالؽ کىذ.
 .20دس كًست اعالؿ اص مًاسد فذ سفايت اػتاوذاسدَاي مشاقثتي ،تٍ مقا مؼًيلي کٍ اختياس کافي تشاي اكالح ؿشايظ داؿتٍ تاؿذ اعالؿ
دَذ.
َ .21شگًوٍ افتشام ي مـكل تيماس سا تٍ مؼًيل تخؾ گضاسؽ دَذ.
 .22اص اوزا اقذاماتي کٍ مؼتلض صيشپا گزاسدن اكًل اخالقي ،قاوًوي ي ؿشفي تاؿذ حتي دس كًست دسخًاػت تيماس پشَيض کىذ.

 .23دس تيماساوي کٍ سيصَاي پاياوي حيات سا ػپشي مي کىىذ ،تشاي پزيشؽ ياققيت ي تشوامٍ سيضي مىاػة تشاي تشآيسدن خًاػتٍ
ي َمكاسي کىذ.

َاي تيماس ،اص رملٍ اوزا افمال مزَثي يا حثت يكيت ،کم
 -4پرستار ي َمكاران تيم درماوی
پشػتاس تايذ:

 .1تا افضاي تيم ػالمت ،مذدرً/تيماس ي خاوًادٌ يي ،دس ساػتاي اسائٍ مؤحشتش ي تُتش مذاخالت پشػتاسيَ ،مكاسي ي مـاسکت کىذ.
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.2

مذدرً/تيماس يا تلميم گيشوذٌ رايگضيه سا دس اتخار تلميمات دس مًسد مذاخالت پشػتاسي مـاسکت دَذ.

.3

داوؾ ي تزشتٍ حشفٍ اي خًد سا تا ػايش َمكاسان دس ميان گزاسد.

.4

تا تيم دسمان استثاط متقاتل مثتىي تش افتماد تشقشاس کىذ.

.5

تا ػايش پشػتاسان ،اػاتيذ ي داوـزًيان تشخًسد ي سفتاسي تًأ تا احتشا داؿتٍ تاؿذ.

 .6دس كًست تشيص َشگًوٍ تقاسم مىافـ دس َىگا مشاقثت اص مذدرً/تيماس  ،تا ايلًيت حفؼ حقً مذدرً /تيمراس ،آن سا ترا َمكراسان
اسؿذ ي مؼًيليه خًد مغشح ي چاسٌ رًيي کىذ.
.7

تا ػغًح مختل

حشفٍاي ،اص رملٍ ػشپشػتاس ،ػشپشػتاس واؽش ،مذيش پشػرتاسي ي سيػراي تخرؾ ،استثراط حشفرٍ اي ترًا ترا احترشا

متقاتل تشقشاس کىذ.
 .8دس كًست مًارٍُ تا َش وًؿ چالؾ اخالقي تشاي تلميم گيشي تا کميتٍ اخال تيماسػتان مـًست کىذ. .
مذيش پشػتاسي تايذ:
.9

دس تمامي اتقاد حشفٍ اي تشاي ػايش پشػتاسان تٍ فىًان الگً فمل کىذ.

 .10حذاکخش تالؽ خًد سا دس رُت کؼة اعميىان اص اوتقال اعالفات الص قاوًوي ي اخالقي تٍ َمكاسان پشػتاس اوزا دَذ.
 .11ؿشايظ الص تشاي ؿشکت پشػتاسان دس ديسٌ َاي آمًصؽ مذاي سا فشاَم کىذ.
 .12تٍ مىؾًس حل مقضالت اخالقي حيه مذاخالت پشػتاسي دس كًست وياص اص مـًست افشاد متخلق دس صميىٍ اخال حشفٍ اي اػرتفادٌ
کىذ.
 .13تش اػاع ػلؼلٍ مشاتة دس ساػتاي مىافـ مذدرً/تيماس َمپاي ديگش َمكاسان تالؽ کىذ
 .14تا َذف استقاي کيفيت خذمات ،حذاکخش تالؽ خًد سا دس رُت حفؼ فضاي مىاػة کاسي ي افضايؾ اوگيضٌ حشفرٍاي پشػرتاسان ترٍ
اوزا سػاوذ.
 .15دس فشايىذ اسصؿياتي ي استقاي حشفٍ اي پشػتاسان ،ضمه سفايت اػتاوذاسدَاي حشفٍ اي ي اكًل اخرال پشػرتاسي ،دس مزمًفرٍ خرًد
مىلفاوٍ فمل کىذ.
 -5پرستار ،آمًزش ي پژيَش
 .1مذسع پشػتاسي تايذ تيـتشيه تالؽ خًد سا دس رُت آگاٌ تًدن اص داوؾ سيص ي استقراء داورؾ ي فملكرشد اخالقري خرًد ترٍ فمرل
آيسد.
 .2ساتغٍ اػتاد ي داوـزً دس محيظ َاي فلمي ،آمًصؿي ي تحقيقاتي،تايذ مثتىي تش ؿان ي اخال حشفٍ اي تًا تا احتشا تاؿذ.
 .3مذسع پشػتاسي تايذ دس ساػتاي استقاء داوؾ ي مُاست داوـزًيان ي استقاء فملكشد اخالقي ي حشفٍ اي آوان تالؽ کىذ.
 .4دس مًاسد اػتفادٌ اص تيماس دس آمًصؽ داوـزًيان ،حقً تيماس ي مالحؾات اخالقي مشتثظ ،تايذتٍ عًس دقيه يکامل سفايت ؿًد.
 .5دس كًست فذ َمكاسي مذدرً/تيماس يا خاوًادٌ يي دس آمًصؽ داوـزً ،وثايذ سيوذ اسايٍ خذمات تٍ اي تحت تاحيش قشاس گيشد.
 .6دس ساػتاي استقاء خذمات ػالمت ،کيفيت ديسٌ َاي آمًصؿي پشػرتاسان،ساَىماَا ي اػرتاوذاسدَاي مًررًد ،تايرذ ترٍ عرًس مؼرتمش
مًسد تشسػي يتاصوگشي قشاس گيشد.
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 .7دس كًست فقاليت دس حًصٌ پظيَؾ ،پشػتاس تايذ ضمه گزساوذن ديسٌ َاي آمًصؿي الص  ،اص اكًل ي قًافرذ پرظيَؾ مغلرـ ي ترا
ساَىماَاي اخال دس پظيَؾ فمًمي ي اختلاكي کـًسي آؿىا ي تٍ آنَا ملتض تاؿذ.
 .8پشػتاس وثايذ اص رايگاٌ حشفٍ اي خًد تشاي متقافذ کشدن مذدرً /تيماس تشاي ؿشکت دس تحقيه اػتفادٌ کىذ.
 .9فذ پزيشؽ مـاسکت دس تحقيه اص ػًي تيماس يا خاوًادٌ اي وثايذ سيوذ اسايٍ مذاخالت پشػتاسي سا تحت تاحيش قشاس دَذ.
 .10پشػتاس تاليىي تايذ تشاي استقاي مُاستَا ي ؽشفيتَاي تاليىي داوـزًيان پشػتاسي ي مامايي تالؽ کىذ.
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َمكاران تدييه ي تكميل كدَاي ملی اخالق در حرفٍ پرستاري
وظارت علمی اجرايی :دکتش تاقش السيزاوي
َمكاران (حقًقی)
ؿًساي ػياػتگزاسي يصاست تُذاؿت دسمان ي آمًصؽ پضؿكي
مشکض تحقيقات اخال ي تاسيخ پضؿكي ،داوـگاٌ فلً پضؿكي تُشان
ػاصمان وؾا پشػتاسي کل کـًس
دفتش پشػتاسي يصاست تُذاؿت ،دسمان ي آمًصؽ پضؿكي
فشَىگؼتان فلً پضؿكي کـًس
تًسد پشػتاسي يصاست تُذاؿت ،دسمان ي آمًصؽ پضؿكي
َمكاران (حقيقی) (تٍ تشتية حشيف الفثا):


کياسؽ آسامؾ



اميه ارلي



فثذالشئًف ادية صادٌ



مشيم افال



فشيصان تشاس پًس



صيىة تياتاوگشدي



فلي سضا پاسػاپًس



صَشٌ پاسػا يكتا



مشيم پيماوي



فاعمٍ تفتي



کثشي رًدکي



ػًداتٍ رًاليي



محمذ فلي چشاغي



فثاع حيذسي



واَيذ دَقان ويشي



فشصاوٍ صاَذي اواسکي



كذيقٍ ػالمي
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مُىاص ػىزشي



ػادات ػيذ تاقش مذاح



اميش احمذ ؿزافي



ػاػان كاتش



فشواص كاحة رمـ



مُيه كًفي صادٌ



حميذٌ فؾيمي لًلتي



صَشا فليپًس آػيثي



ويكضاد فيؼي صادٌ



واصآفشيه قاػم صادٌ



محمذ حؼه قذياوي



مشيم قشتان پًس



صَشا کاؿاوي ويا



محمذ کاؽميان



محثًتٍ کشيمي



ميىا مثـش



غضىفش ميشصا تيگي



فليشضا ميالوي فش



محمذ وؾشي اؿتُاسدي



حميذ سضا وماصي



خًسؿيذ يػكًيي



فاعمٍ َاؿمي



مىلًسٌ يادآيس وي

سيؽ

كميتٍ اجرايی:
 کثشي رًدکي
 مُىاص ػىزشي
 فليشضا پاسػاپًس
 کياسؽ آسامؾ
 محثًتٍ کشيمي
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:كارگريٌ ايليٍ تدييه پيشوًيس ي بازوگري كدَا
 فشصاوٍ صاَذي اواسکي
 مُىاص ػىزشي
 مشيم افال
 مشيم پيماوي
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