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 مقدمه

 

اي سا پيؾ سيي پشػتاسان قشاس دادٌ اػت. تمامي  َاي فمذٌ چالؾ ،َاي تُذاؿتي سي دس مشاقثتپيـشفتُاي حًصٌ داوؾ ي فىاي

گيرشي دس   ترشاي تلرميم   َاي اخالقي مًارٍ ؿذٌ،  َاي کاسي خًد تا چالؾ ، دس فقاليتوؾش اص تخلق خًد كشف ،پشػتاسان

تشخرًسداسي اص  ن تش ايره تًافره َؼرتىذ کرٍ     َاي ػىتي ي رذيذ خًد وياصمىذ داوؾ فشدي ي مـايسٌ گشيَي َؼتىذ. َمگا وقؾ

شاقثت مؼرتلض   دس فملكشد ي م انَاي اخالقي پشػتاس مات فملكشد پشػتاسان اػت. مؼؤليتيَاي اخالقي يكي اص ملض حؼاػيت

؛ َمچىيه مثاوي ي اكًل تحليل اخالقي ي تلميم گيرشي ترٍ كرًست مىؼرزم     ـ تًدٌ،اص تايسَاي خًد مغل ايه اػت کٍ ايـان

. اص اخالقري اػرت.    مىذي تشاي ؿكل دَي سفتاس وؾا  َاي اخالقي ساَىما َا )يا کذَا(ي ٌ ي دس دػتشع تاؿىذ. آييهتذييه ؿذ

اخرال  دس   آييهسي اػت اص فشَىگي تٍ فشَىگ ديگش متفرايت خًاَرذ ترًد.    َايي کٍ َش پشػتاس تا آن سيتٍ ػًي ديگش، چالؾ

دس اوزا  َشير  اص يؽرائ    ياققيت ايه اػت کٍ  ت اص تيماس تمشکض داسد .س مشاقثعًس مؼتقيم تش فملكشد پشػتاس د پشػتاسي تٍ

 ايزاد ؿًد.  پشػتاسي، ممكه اػت مقًالت تحج تشاوگيض اخالقي 

ترش اسصؽ   يج متقرذد ير احاات ي ير آؿرًد.   يماس فثادت محؼًب مر يت ي، پشػتاسياػالمـ يشاويا يدس رامقٍ ما تا فشَىگ ياال

وامگزاسي سيص يالدت حضشت صيىة)ع( ترٍ   . اػت يپشػتاس ي آن دس حشفٍ يکٍ تزل داسوذ ذيتاک ماسان يمشاقثت اص ت يياال

 يگزاسد. َشچىذ اكًل کل فىًان سيص پشػتاس افتخاسي تضسگ تشاي ايه قـش اسصؿمىذ اػت کٍ تش رايگاٌ ياالي آوان كحٍّ مي

ٍ  ييمًسد تأ يتش حشفٍ پشػتاسحاکم  ياوؼاو يي اسصؿُا ً  ي  خراف اخالقر  ير ترٍ ؽشا  ذ اػال  اػت اما ترا تًرر کرٍ دس   يي مقىر

 :، قاتل اػتىاد اػتيدس حشفٍ پشػتاس يشاويا-ياػالم ياسصؿ يتٍ فىًان مثاو مـًُد اػت، مًاسد ريل  ياخال  اػالم

 محًلٍ سا يظ يؽايمٍ قشآن مشم ي ؿفاء دس دػت پشيسدگاس متقال اػت ي لزا پشػتاس دس تما  ؿشايات کشيتىا تٍ آ  

 سػاوذ.   تٍ اوزا  مي يتقاليوت اص رات تاستا تًکل ي اػتقا

 مراس  يت يشوذ يليمًسد احتشا  قشاس گ يتشخًسداسوذ ي الص  اػت دس َش حالت ياوؼاو يَمٍ اوؼاوُا اص ؿأن ي کشامت ياال

مراسان،  يت ياػرت. لرزا تمرام    يظٌ اير ؼتٍ تًرٍ ي احتشا  ييدس ساتغٍ تا ػالمت خًد داسد، ؿا ياصيکٍ و يا فشد ػالميي 

قشاس  يسياو_يت سيحيمًسد احتشا  ي حما، تًػظ پشػتاس يي فشَىگ ي، اقتلاديت ارتمافين دسوؾش گشفته يضقتذي

 شوذ.يگ مي

 يتيپشػتاس تًاػغٍ تقثرل مؼرلًل   ياػت يل يفٍ َش مؼلماويکٍ تاؿذ يؽ يتيگاٌ ي مًققيات َش اوؼان دس َش رايحفؼ ح 

( َمرًاسٌ مرذوؾش تاؿرذ کرٍ     32فٍ )ػًسٌ مائذٌ/يٍ ؿشي  اػت آماس مؼلًل خًاَذ تًد. الصيظٌ، دس قثال وفغ يران تيي

 اء تما  اوؼاوُا داوؼتٍ اػت.ي  اوؼان سا تشاتش تا احيوزات ران 
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 ًمراس سا  يپشػتاس اػت کٍ ت يفٍ اخالقي. لزا يؽش گزاس اػتيال  دس تُثًد اي تأحماس اص مىؾش اػيت يي مقىً يت سيحيتق

 فشاَم کىذ. يماسية وفغ تيمشاٌ تا عشؽ َيپز يىٍ سا تشايدادٌ ي صم يدلذاس

ان مريُه  دس صمان مقاكش ي دس ديسٌ َـت ػالٍ رىگ تحميلي، کـًس ما ؿاَذ ايخاس ي فذاکاسي فؾيم پشػتاسان دس دفاؿ اص کي

   .َاي ياالي اخال  پشػتاسي تاؿىذ تًاوىذ الُا  تخؾ اسصؽ مي اػغًسٌ َاي ايه ديسان  الگًَا ي اػالمي تًدٌ اػت کٍ

ساَىماَراي اختلاكري اخرال  دس پرظيَؾ     ي  1378گاورٍ( دس ػرال   26اي اخال  دس پظيَؾ )کذَ کـًسي ساَىماي تذييه

آييه دس ه اي .اػالمي َؼتىذ ي يايشاو اخالقي مثتىي تش فشَىگ اػىاد اص َايي ومًوٍ ( 1388مىـًس رامـ حقً  تيماس ) ( ي1384)

ي ػرالمت دس رمُرًسي اػرالمي ايرشان ترذييه ؿرذٌ        مشتثظ تا حًصٌ َا ي ساَىماَاي اخالقي ي آييه ساػتاي تكميل مزمًفٍ

ٌ ي پشػتاسي  اص تمامي ؿاغليه حشفٍ ه آييه فثاستمخاعثان اي اػت. تي، يَراي خرذمات آمًصؿري، پظيَـري، مرذيش      دس حرًص

ٍ  مرًسد تزذيرذوؾش  ، ايه آييه دس فًاكرل صمراوي مقتضري    تاؿذ. َا، مي تُذاؿتي ي تاليىي، دس تمامي سدٌ سػراوي قرشاس خًاَرذ    سيص  ي تر

 گىزاوذٌ ؿًد. –َاي تحليلي ي آمًصؿي  دس تمامي سدٌ –َاي آمًصؿي ي تاصآمًصي پشػتاسان  َمچىيه تايذ دس تشوامٍ. گشفت

 

 

  

 



 4 

  ارزش َاارزش َا  
 َؼتىذ کٍ يميَا مفاَ ذ. اسصؽکىىت يي فقال يشيم گيتلم يحشفٍ ا يَا اسصؽ يخًد تش مثىا يغٍ ؿغليت داسوذ دس حييلپشػتاسان مؼً

گراٌ  يض، ترا تًررٍ ترٍ را   يو ي. دس حشفٍ پشػتاسشوذيگ يافمال قشاس م يي وادسػت يا رامقٍ مثىا ي مالک دسػتيي تًػظ فشد  راتأ اسصؿمىذوذ

دس کـًس ما تقاليم ديه مثيه اػال ، ي ويرض قراوًن   ه ؿذٌ اوذ. يمق اي حشفٍ يَا تًػظ اوزمه َا ي ػاصمان يحشفٍ ا يَا آن، اسصؽ يياال

دس فيه اوغثا  تا مثاوي ديىي، فشاملّري ي رُران    ي اخالقيَا اسصؽ .ومايىذ ؼياسي اص مًاسد، حذيد ي مشصَاي فمل سا مقيه مياػاػي دس ت

 شد فثاستىذ اص:يذ مًسد لحاػ قشاس گيتا يکٍ دس حشفٍ پشػتاس ييتشيه اسصؽ َا مُمؿمًل َؼتىذ. 

 يحفؼ ؿأن ي کشامت اوؼاو ي تيماس مذدرً/ تٍ احتشا  .1

 يي َمذل يوًفذيػت .2

 يحشفٍ ا تقُذات تٍ پايثىذي .3

 يي يرذان کاس ييليت پزيشمؼً ، يپاػخگًي .4

 يفذالت دس خذمت سػاو .5

 يي يفاداس كذاقت تٍ تقُذ .6

 اماوتذاسي ي يساصداس تٍ تقُذي  نتيماسا يحشيم خلًك حفؼ .7

 عًس مذاي ٍ ت يي فمل يكالحيت فلم استقاء .8

 ي سفايت آن َا ياخالق يدػتًسالقمل َا ي يحشفٍ ا مقشساتاص  يآگاَ استقا .9

 انآو تا مىاػة استثاط تشقشاسيي  دَىذگان مشاقثت ػالمت تا ػايش اسائٍ متقاتل احتشا  .10

 مذدرً/تيماس ياحتشا  تٍ اػتقالل فشد .11

 يؿفقت ي مُشتاو .12
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  راهنماهای اخالقیراهنماهای اخالقی
  

  جامعٍجامعٍ  يي  پرستارپرستار  --00

  پشػتاس تايذ:پشػتاس تايذ:

 يسػرالت اكرل   کًؿرؾ کىرذ ي آن سا   ادٌ ػالمت ي کراَؾ دسد ي سورذ،  َا، اف يماسياص ت يشيـگيػالمت رامقٍ، پ يدس رُت استقا. 1

 . خًد تذاوذ

 يمراس ي، تياػر يمؼرائل ػ  ،ارتمرافي -اقتلرادي  يضرقيت  ػره،  ررىغ،  فشَىگ، مزَة،ت، يمل وظاد، كشفىؾش اص سا  پشػتاسي مشاقثت. 2

  .تكًؿذدس رامقٍ  يي واتشاتش يفذالت يت حزف ي دس رُت اسائٍ دَذ ديگشيفامل  َشا ي يسياو-يا سيحي يرؼم

احتشا  تٍ حقً  اوؼاوي ي تا حذ امكران ترا دس وؾرش گرشفته اسصؽ َرا، آداب ي سػرً  ارتمرافي،          سفايت تا سا  .  مشاقثت َاي پشػتاسي3

 .اسايٍ دَذ مذدرً/تيماسفشَىگي ي افتقادات ديىي 

 . مُرم ترشيه مؼرًيليت َراي خرًد تذاورذ       اصي ايره سا  آمًصؽ دَرذ  تٍ رامقٍ دس صميىٍ َاي استقاي ػالمتي ي  پيـگيشي اص تيماسي َا  .4

 .ؿًد اسايٍ افشاد وياصَاي ي َا اسصؽ تايسَا، فشَىگ،متىاػة تا  تايذمشاقثت پشػتاسي ي آمًصؽ اػتاوذاسد 

ٍ ت يتًرٍ ي حؼاػکىذ  يسا مخذيؽ م يظ کاس کٍ قذاػت حشفٍ پشػتاسيظ رامقٍ ي محيدس مح يل اخالقچالؾ َا ي مؼايتٍ  . 5  ،داؿرت

 .سا پيـىُاد دَذدس مًاقـ الص  ساٌ حل ي پاػخ مىاػة 

ل سفرـ مؼراي  ي   يارتمراف  ياصَرا يو عرشف کرشدن  رُرت تش  يارتمراف  يَرا ي وُادَرا   ش افشاد، گشيٌيتا ػا يي َماَىگ يَمكاسضمه  . 6

 .تالؽ کىذػالمت  يغٍ مشاقثت َايمغشح دس ح ياخالق

َرا   ي ماوىذ آن يماسان سياوي، تيرؼم يت َايي مقلًل  يدچاس واتًاو ػالمىذان، افشاد ل کًدکان،يش اص قثية پزيگشيٌ َا ي افشاد آػتٍ  . 7

   .کىذظٌ يتًرٍ ي

 .کىذ يض تالؽ ي َمكاسيو يرُاو ملي ي حلًل اَذاف ػالمت دس ػغح ي، دس ساػتايضمه تًرٍ تٍ ػالمت دس ػغح محل . 8

تا     خًد سايَا ي يؽا تييلمؼً َا ي ماوىذ آن َا يماسيت يشيگل، َمٍ يصلضلٍ، ػرىگ، َمچًن  يقيي حًادث عث َا تحشاندس . 9

  .اوزا  دَذ دسوؾش گشفته احتياعات الص 

  

  اياي  حرفٍحرفٍ  تعُدتعُد  يي    پرستارپرستار  --22

 پشػتاس تايذ:

پشػتاسي ي تلميم گيشي َاي تاليىي، مؼًيليت َاي اخالقي سا َماوىذ مؼًيليت َاي حقًقي ي حشفرٍ اي   مذاخالت َىگا  ارشاي .1

   يشد.دس وؾش تگ

 کًؿا تاؿذ. تيماسمذدرً/ تشاي ػالم ي امه يمحيغ اسات خًد، دس رُت فشاَم آيسدني  ي اختيدس حذ يؽا .2

 تأميه سا مذدرً/تيماس امىيتاوزا  ؿذٌ،  يتٍ وحً احؼه، ي حثت دقيه ي کامل مشاقثت َا يتا حضًس تٍ مًقـ، اوزا  يؽاي  حشفٍ ا .3

   .کىذ
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 .ٍ دَذاساي مذدرً/تيماس، تُتشيه مشاقثت سا تٍ اص وتايذ تحقيقات مقتثش ي ؿًاَذ مًرًدحاكل  يحشفٍ ا يتشاػاع اػتاوذاسدَا  .4

  .اوزا  دَذ ي ايٌ خاوًادمذدرً/ تيماس ي  احتشا  ي فضت حفؼ تا سا مذاخالت پشػتاسي يتمام .5

ت آگاَاوٍ، ترٍ  يسضا ي کؼة يفشد اي، احتشا  تٍ اػتقالل يم خلًكيت حشيماس، سفايحفؼ اػشاس تحذاکخش کًؿؾ خًد سا تشاي  .6

 فمل آيسد.

 کىذ. يتيماس پيؾ گيشمذدرً/ تٍ  ياص تشيص كذمات احتمال يَمكاسان تيم دسماو يحشفٍ ا يي گضاسؽ خغاَا يتا ؿىاػاي  .7

ي اولراف سا ػرش لًحرٍ     يساػتگًي يدس َش ؿشايغ تيماس تًضيح دادٌ، مذدرً/ ، كادقاوٍ تٍمذاخالت پشػتاسيدس كًست خغا دس   .8

  .دَذ کاسخًد قشاس

 ي استقا دَذ. کىذ حفؼخًد سا  مقىًي ي ، ارتمافيسياوي رؼمي،تًاوايي َاي  .9

 َاي خًد سا تٍ سيص وگٍ داسد.  رُت حفؼ كالحيت حشفٍ اي، داوؾ ي مُاستدس  .10

  دس تشاتش اقذامات خًد پاػخگً تاؿذ. تذين وؾاست مؼتقيم سا داؿتٍ، ،تًاومىذي ي داوؾ کافي تشاي مشاقثت مؤحش ي ايمه .11

  اؽ صيش ػؤال وشيد.  حشفٍ افتثاس ي حيخيتگًوٍ اي فمل کىذ کٍ  تٍ .12

 وـًد.تثليغ تزاسي محلًالت اػتفادٌ  رُت ياص وا  ي مًققيت يتًرٍ داؿتٍ تاؿذ کٍ  .13

پشَيرض   دس حال يا آيىرذٌ ؿرًد  مقزيساتي  مًرةکٍ ممكه اػت  اص مذدرً/تيماس يا تؼتگان يي، امتياصياص پزيشؽ َشگًوٍ َذيٍ يا  .14

 .کىذ

  

  باليىیباليىی  خدماتخدماتارائٍ ارائٍ   يي  پرستارپرستار  --99

 پشػتاس تايذ:

 .ذکى مقشفيماس يت تٍ مذدرً/ اي حشفٍ وقؾ ي فىًان ،وا  رکش تا سا خًد .1

 . اوزا  دَذ يي حفؼ ؿان يمذدرً/تيماس تٍ کامل احتشا  تا  سا مذاخالت پشػتاسيٍ اساي .2

 تايسَاي مزَة، فشَىگ، صوذگي، ػث  تلادي،اق يضقيت مًققيت، وظاد، رىغ، ػه، اص كشفىؾش سا مذدرً/تيماس َاي خًاػتٍ .3

 .قشاس دَذ تًرٍ ي مالحؾٍمًسد  ،اي يرؼم تًاوايي ي ػياػي

 َا  سا مثتىي تش داوؾ سيص ي  قضايت كحيح پشػتاسي اوزا  دَذ. مشاقثت .4

ماس سا يت يَا ياصَا ي وگشاويوماس تتًاوذ يتمذدرً/ کٍ تا رلة افتماد  يوحًٍ ت سفتاس ي کال  داؿتٍ تاؿذ،دس َمشاٌ تا مالعفت  ياستثاع  .5

  اتذ.يدس

 کافي اعالفاتدس َميه ساػتا  .کىذ رلة سا يا ػشپشػت قاوًوي يي تيماس ي آگاَاوٍ سضايت ،مذاخالت پشػتاسيقثل اص اوزا  َشگًوٍ  .6

 .تاؿذ داؿتٍسا خذمات مشاقثتي  آگاَاوٍ سدقثًل يا  تا تيماس امكان دس مًسد اقذامات پشػتاسي سا دس اختياس تيماس قشاس دَذ

اعالفات آگاَي کامل اص خغشات احتمالي آن يػيلٍ داؿتٍ تاؿذ ي َمچىيه  يذ يا تكاسگيشي آن دس تاليه، ي  محلًل رذ ٍَىگا  اساي .7

 .ؿًدفشاَم  تشاي ييامكان اوتخاب آگاَاوٍ  تاتگزاسد مذدرً/تيماس  فًايذ ي مضشات اػتفادٌ اص آن محلًل سا دس اختياسالص  دس مًسد 

 َاي يليتًمؼ  رضء سضايت حه کًدکان، مًسد دس ي دَذ سضايت داس، كالحيت تالغ فشد ي  راي تٍ وذاسد حه کغ َيچ اٌ تاؿذآگ .8

 .اػت يم قاوًويق
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  رُت تًاومىذ ػاصي مذدرً/تيماس تا تًرٍ تٍ عشح مشاقثتي ي تشوامٍ تشخيق، تٍ مذدرً/تيماس ي خاوًادٌ يي آمًصؽ دَذ. .9

ماس يت تيتذين سضا ، اػت ضشيسيمذدرً/تيماس  صوذگي حفؼ تشايدس اػشؿ يقت  دسماوي اقذا  کٍ ايسطاوغ ـمًاق دساػتخىاء،  عًستٍ  .10

 کىذ. ؿشيؿاقذامات الص  سا 

ي  مًرًد يتش اػاع اػتاوذاسدَا، اعالؿ اص خًاػتٍ يي ويض امكان پزيش وثاؿذ ٌ،وثًد سضايت افال  تٍ قادسمذدرً/تيماس  دس ؿشايغي کٍ .11

 .ذَد اوزا  اي تشاي سا اقذا  تشيه مىاػة، مذدرً/تيماس  مللحتتا دسوؾش گشفته 

 تٍ تيم ػالمت يش افضايسا تا ػا مًضًؿ ايهي دس مًاسد الص   تكاس تىذدالص  سا  اتاحتياع مذاخالت پشػتاسي خغش تًدن يت تشاي .12

  د.سگزا مـًست

 مگش دس مًاسد مزاص، ي کىذتلقي  اي  حشفٍ ػشّ سا گيشد، يا دس اختياس اي قشاس مي دٌمشاقثتي تٍ دػت آيس فشايىذکليٍ اعالفاتي کٍ دس حيه  .13

    .ان قشاس وذَذدس اختياس ديگش مذدرً/تيماستذين سضايت 

. مًسد اػرتفادٌ قرشاس دَرذ    ماسيدس رُت مىافـ تي  ظيَؾ(  مشتثظ تا ػالمت )دسمان، پشاي اَذاف سا تىُا تمذدرً/تيماس  دسماوياعالفات  .14

دس ميران  دسمان رُت مـرايسٌ دسمراوي    ميافضاء تکٍ ممكه اػت تخـي اص اعالفات پشيوذٌ تا ػايش  کىذغلـ مسا  مذدرً/تيماسمچىيه َ

 .گزاؿتٍ ؿًد

اوتـراس  ترًدٌ ي  يي ؿًد تايذ تا کؼرة سضرايت    يدس صميىٍ َاي تحقيقاتي ي آمًصؿي اػتفادٌ م مذدرً/تيماسکٍ اص اعالفات  يدس مًاسد .15

 .كًست گيشدمىزش تٍ ؿىاػايي، وـاوي َش  يادسد وا   اعالفات تذين

 احتشا  تگزاسد. مذدرً/تيماس يحشيم خلًك تٍ ،مذاخلٍ پشػتاسيَىگا  اوزا  َش  .16

 .ادامٍ دَذ تًاوايي اص ػغحدس تُتشيه  سا ذٌ آل تا صمان تشقشاسي تشوامٍ رذيذ دسماوي اسايٍ مشاقثتيا يامكان خذمت سػاو فذ  دس مًاسد .17

 .تپشداصدا ملذي  يماس ياص ت مشاقثت ٍياسا تٍ ويض کاس محيظ اص خاسد يسطاوغا ؿشايظ دس .18

دس ي دسماوگشان سا محتش  ؿمشدٌ ، ان ش مشاقثيا ػاييل ش پشػتاس مؼًييتغ يتشا حه ييا تشيص مـكل، ي مذدرً/تيماس يتيسضاوادس كًست  .19

 .کىذتالؽ  ت مذدرً/تيماسيحذ امكان دس رلة سضا

 اعالؿ تاؿذ داؿتٍ ؿشايظ اكالح تشاي کافي اختياس کٍ يليًمؼ مقا  تٍ ،يمشاقثت َاياػتاوذاسد تسفاي اسد فذ كًست اعالؿ اص مً دس  .20

 .دَذ

 گضاسؽ دَذ. تخؾ يلًمؼ تٍماس سا يت مـكل ي افتشام َشگًوٍ .21

 ذ.کىض يماس پشَيدسخًاػت ت دس كًستحتي تاؿذ   اخالقي، قاوًوي ي ؿشفيل اكًشپا گزاسدن يکٍ مؼتلض  ص ياقذاماتاص اوزا    .22

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

    َاي تيماس، اص رملٍ اوزا  افمال مزَثي يا حثت يكيت، کم  ي َمكاسي کىذ.     

 

 درماویدرماوی  تيمتيم  َمكارانَمكاران  يي  پرستارپرستار  --44

 پشػتاس تايذ:

 کىذ. ي مـاسکت َمكاسي ،مذاخالت پشػتاسي تُتش ي مؤحشتش اسائٍ ساػتاي دس ،يي خاوًادٌ ي، مذدرً/تيماس ػالمت متي افضاي تا .1
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 مـاسکت دَذ. دس مًسد مذاخالت پشػتاسي ماتيدس اتخار تلم تلميم گيشوذٌ رايگضيه سا يامذدرً/تيماس   .2

 .گزاسد ميان دس َمكاسان ػايش تا سا خًدحشفٍ اي ي تزشتٍ  داوؾ  .3

 . تش افتماد تشقشاس کىذ يمثتى استثاط متقاتل  م دسمانيتا ت   .4

  ؿتٍ تاؿذ.دا احتشا  تا تًأ  سفتاسي ي داوـزًيان تشخًسدي  ذياػات ،ش پشػتاسانيػا تا   .5

 مراس، آن سا ترا َمكراسان   يتمذدرً/ ت حفؼ حقً  ي، تا ايلًمذدرً/تيماس  َىگا  مشاقثت اص دس دس كًست تشيص َشگًوٍ تقاسم مىافـ .6

 کىذ. ييخًد مغشح ي چاسٌ رً اسؿذ ي مؼًيليه

ترًا  ترا احترشا      ياستثراط حشفرٍ ا   ،تخرؾ  يي سيػرا  مذيش پشػرتاسي  ،ػشپشػتاس واؽشاص رملٍ ػشپشػتاس، اي،  حشفٍ ػغًح مختل   تا  .7

 . تشقشاس کىذمتقاتل 

 . ًست کىذ. دس كًست مًارٍُ تا َش وًؿ چالؾ اخالقي تشاي تلميم گيشي تا کميتٍ اخال  تيماسػتان مـ .8

 مذيش پشػتاسي تايذ:

 ش پشػتاسان تٍ فىًان الگً فمل کىذ.يػا يتشا ياتقاد حشفٍ ا يدس تمام  .9

 .ي اخالقي تٍ َمكاسان پشػتاس اوزا  دَذ قاوًوي ُت کؼة اعميىان اص اوتقال اعالفات الص ردس حذاکخش تالؽ خًد سا  .10

 فشاَم کىذ.سا  ؿشايظ الص  تشاي ؿشکت پشػتاسان دس ديسٌ َاي آمًصؽ مذاي  .11

حل مقضالت اخالقي حيه مذاخالت پشػتاسي دس كًست وياص اص مـًست افشاد متخلق دس صميىٍ اخال  حشفٍ اي اػرتفادٌ  تٍ مىؾًس  .12

 کىذ.  

 ذيماس َمپاي ديگش َمكاسان تالؽ کىتمذدرً/تش اػاع ػلؼلٍ مشاتة دس ساػتاي مىافـ  .13

ٍ  حفؼ فضاي مىاػة کاسيرُت س دحذاکخش تالؽ خًد سا تا َذف استقاي کيفيت خذمات،   .14 ترٍ  اي پشػرتاسان   ي افضايؾ اوگيضٌ حشفر

 .اوزا  سػاوذ

خرًد  ، دس مزمًفرٍ  پشػرتاسي  ضمه سفايت اػتاوذاسدَاي حشفٍ اي ي اكًل اخرال   ،دس فشايىذ اسصؿياتي ي استقاي حشفٍ اي پشػتاسان .15

 مىلفاوٍ فمل کىذ.

 

 ي پژيَشي پژيَش  آمًزشآمًزش، ، پرستارپرستار  --55

تالؽ خًد سا دس رُت آگاٌ تًدن اص داوؾ سيص ي استقراء داورؾ ي فملكرشد اخالقري خرًد ترٍ فمرل         مذسع پشػتاسي تايذ تيـتشيه .1

 آيسد.

 تاؿذ. مثتىي تش ؿان ي اخال  حشفٍ اي تًا  تا احتشا   ،تايذيقاتيي تحق ي، آمًصؿيفلم يظ َايساتغٍ اػتاد ي داوـزً دس مح .2

 آوان تالؽ کىذ. ي حشفٍ اي يان ي استقاء فملكشد اخالقياستقاء داوؾ ي مُاست داوـزً يدس ساػتا تايذ يپشػتاس مذسع .3

 ت ؿًد.يسفاکامل دقيه يتٍ عًس مشتثظ، تايذ يي مالحؾات اخالق تيماس ان، حقً يماس دس آمًصؽ داوـزًيدس مًاسد اػتفادٌ اص ت .4

 شد.يش قشاس گيتحت تاح ٍ خذمات تٍ اييسيوذ اساوثايذ دس آمًصؽ داوـزً،  يا خاوًادٌ يي مذدرً/تيماس يدس كًست فذ  َمكاس .5

عرًس مؼرتمش   ٍ تر تايرذ  ، مًررًد  يساَىماَا ي اػرتاوذاسدَا ،پشػرتاسان  يآمًصؿ يت ديسٌ َايفيک ،دس ساػتاي استقاء خذمات ػالمت .6

 شد.يقشاس گ يتاصوگشي يمًسد تشسػ
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ـ  ظيَؾضمه گزساوذن ديسٌ َاي آمًصؿي الص ، اص اكًل ي قًافرذ پر  تايذ ت دس حًصٌ پظيَؾ، پشػتاس يدس كًست فقال .7 ي ترا   مغلر

 تاؿذ.  َا ملتض  ي تٍ آن آؿىا کـًسي فمًمي ي اختلاكي اخال  دس پظيَؾ يساَىماَا

 ىذ.که اػتفادٌ يؿشکت دس تحق يماس تشايت مذدرً/ متقافذ کشدن يخًد تشا يحشفٍ ا رايگاٌ اص  وثايذ پشػتاس .8

 ش قشاس دَذ.يسا تحت تاح مذاخالت پشػتاسيٍ يسيوذ اساوثايذ ا خاوًادٌ اي يماس يت يه اص ػًيشؽ مـاسکت دس تحقيفذ  پز .9

 َاي تاليىي داوـزًيان پشػتاسي ي مامايي تالؽ کىذ. َا ي ؽشفيت تشاي استقاي مُاست ي تايذتاليىپشػتاس  .10
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 َمكاران تدييه ي تكميل كدَاي ملی اخالق در حرفٍ پرستاري

 دکتش تاقش السيزاوي وظارت علمی اجرايی:

 ان )حقًقی(َمكار

 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

 آمًصؽ پضؿكيتًسد پشػتاسي يصاست تُذاؿت، دسمان ي 

 

 :)تٍ تشتية حشيف الفثا( َمكاران )حقيقی(

 کياسؽ آسامؾ 

 اميه ارلي 

 ٌفثذالشئًف ادية صاد 

 مشيم افال 

 فشيصان تشاس پًس 

 صيىة تياتاوگشدي 

 فلي سضا پاسػاپًس 

 صَشٌ پاسػا يكتا 

 مشيم پيماوي 

 فاعمٍ تفتي 

 کثشي رًدکي 

 ػًداتٍ رًاليي 

 محمذ فلي چشاغي 

 حيذسي فثاع 

  ويشيواَيذ دَقان 

 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 صاد 

 حميذٌ فؾيمي لًلتي 

 پًس آػيثي صَشا فلي 

 ٌويكضاد فيؼي صاد 

 ٌواصآفشيه قاػم صاد 

 محمذ حؼه قذياوي 

 مشيم قشتان پًس 

 صَشا کاؿاوي ويا 

 انمحمذ کاؽمي 

 محثًتٍ کشيمي 

 ميىا مثـش 

 غضىفش ميشصا تيگي 

 ميالوي فش                                                          فليشضا 

 محمذ وؾشي اؿتُاسدي 

 حميذ سضا وماصي 

 خًسؿيذ يػكًيي 

 فاعمٍ َاؿمي 

 مىلًسٌ يادآيس وي  سيؽ 

 كميتٍ اجرايی:

 کثشي رًدکي 

 مُىاص ػىزشي 

 فليشضا پاسػاپًس 

 ؽ آسامؾکياس 

 محثًتٍ کشيمي 
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 وًيس ي بازوگري كدَا: كارگريٌ ايليٍ تدييه پيش

 فشصاوٍ صاَذي اواسکي 

 مُىاص ػىزشي 

  مشيم افال 

 مشيم پيماوي 
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