
 هٌطَر احيبءٍ كبرثزد طت سٌتي ايزاى

 

 

 :همذهِ

 

عت عٌتي ايزاى، هيزاث گزاًمذر ثزبي هبًذُ اس تالػ حىيوبًِ، تحميمبت فبلوبًِ ٍ تزبرة ارسؽوٌذ ّشاراى داًؾوٌذ ٍ حىين   

ًيبي اهزٍس ٍ دٍراى ّبي گذؽتِ ثلىِ ثزاي د عبلِ توذى اعالهي اعت وِ ًِ تٌْب در 1400دٍراى ّبي گذؽتِ ثِ ٍيضُ دٍراى 

 .فزدا ًيش در ايي دريبي پٌْبٍر، گَّزّبي درخؾبى ٍ ًبعفتِ فزاٍاًي ٍرَد دارد

احيبءعت عٌتي ثب روـ آٍري، عجمِ ثٌذي، ثزرعي ٍ ارسيبثي ايي هيزاث فؾين، ًِ تٌْب ٍاپغگزائي ًيغت، ثلىِ گبهي اعبعي   

ردم ٍ ثْزُ گيزي ّبي رٍ ثِ تشايذ ٍ پز حوز اس افتوبد در دعتيبثي ثِ داًؼ هغتحىن ٍ تبهيي حذاوخز عالهت ثزاي آحبد م

 .ثٌفظ هلي ثزخبعتِ اس ايي حزوت اعت 

ايٌه وِ ثِ يبري پزٍردگبر،پظ اس عبلْبي عَالًي، ثبر ديگز درٍاسُ ّبي ٍرٍد ثِ فزفِ لبًًَوٌذ آهَسػ ،پضٍّؼ ٍ ارائِ   

ي هب گؾَدُ ؽذُ  اعت ضزٍرت عبهبًذّي رذي خذهبت عت عٌتي ثِ رٍي گزٍّي اس فزّيختگبى ثزگشيذُ هيْي اعالم

رد عت عٌتي ثب اثقبد هختلف وبرثزد عت عٌتي در توبم هزاحل آى ثخَثي احغبط هيؾَد لذا تذٍيي هٌؾَر احيبء ٍ وبرة

 .فَرت هي گيزد چٌيي اًگيشُ ٍ ّذف

 

 افَل ولي ٍ ثٌيبد ّبي اًذيؾِ احيبء ٍ وبرثزد عت عٌتي ايزاًي اعالهي
 

 تعْذ ٍ پبي ثٌذي ثِ توبهي هَاسيي ضٌبختِ ضذُ حقَق ثيوبر ٍ اخالق پشضكي:اصل اٍل 

 :دريبفت هغلَة ٍ هحتزهبًِ خذهبت عالهت ، حك ثيوبر اعت -1

 ارائِ خذهبت عالهت ثب ّذف ثبسيبثي ،تبهيي ،حفؼ ٍ ارتمبء عالهت ثيوبراى ٍ گيزًذگبى خذهبت عت عٌتي   -

 لبدات ثيوبر ٍ پزّيش اس ّز گًَِ تجقيض ثز پبيِ ديي ،لَهيت ،سثبى ،ًضاد  ٍ هبًٌذ ايٌْباحتزام ثِ ؽخقيت ،ارسػ ّب ٍ افت  -

 اٍلَيت هٌبفـ ثيوبر ثز هٌبفـ ارائِ وٌٌذُ خذهبت   -

 دلغَسي، ّوذردي،درن ًگزاًي ّبي ثيوبر ٍ حَفلِ در ؽٌيذى ؽىبيبت ٍ خَاعتِ ّبي اٍ:خَؽزٍئي  -

 در هزاحل هختلف ارائِ خذهبت عالهترًذ لبثل پيؾگيزي يب وبّؼ، پزّيش اس تحويل ّز گًَِ درد ٍ    -

 ّوىبري هٌغمي ٍ هحتزهبًِ ثب عبيز افضبء تين درهبى در رْت فزاّن وزدى حذاوخز تحمك ًيبس ثيوبر ثِ خذهبت عالهت   -

 ؽىيهحزهبًِ داًغتي ّز گًَِ اعالفبت ؽخقي يب پشؽىي هزثَط ثِ ثيوبر در چبرچَة لَاًيي اخالق پش -

اًتمبل اعالفبت السم ثزاي دعتيبثي ثيوبر ثِ حذاوخز عالهت ثِ سثبى لبثل فْن ثزاي اٍ ٍ ًيش احغبط هغئَليت ًغجت ثِ  -

 هزالجت ّبي فحي السمآهَسػ ثيوبر يب اعزافيبى ٍي ٍ  ثزاي تَاًوٌذ عبسي آًْب ثِ هٌؾَر اعتوزار 

ثِ گيزًذگبى خذهبت عالهت ٍ ارربؿ ثيوبر ثِ هزوش ٍ ؽيَُ درهبًي هٌبعت تز رفتبر فبدلبًِ ٍ هَدثبًِ ٍ ثِ هَلـ ًغجت  -

 ٍ ًيش اًزبم هؾبٍرُ ثزاي اًتخبة رٍػ درهبًي هٌبعت تز ٍ وبراتز در هَارد خبؿ

تَرِ خبؿ ثِ گزٍُ ّبي آعيت پذيز ّوبًٌذ وَدوبى،سًبى ثبردار ٍ ؽيزدُ ،عبلوٌذاى،هقلَالى،سًذاًيبى،افزاد ثذٍى  -

 رپزعت ٍ ًيش ثيوبراى ثب هؾىالت رٍاًيط

 احتزام ثِ حك خَد هختبري ثيوبر در چبرچَة لَاًيي اخاللي ٍ وؾَري  -



 هجبدرت ثِ درهبًْبي فَري در هَالـ اٍرصاًظ ثز اعبط هَاسيي لبًًَي پشؽىي ٍ فزفٌؾز اس اهىبى ٍفَل ّشيٌِ  -

 

 :هبر اعتاعالؿ رعبًي وبفي ٍ ضزٍري ًيش حك ثي-2

 ثيبى ّشيٌِ،پذيزػ يب فذم پذيزػ ثيوِ ٍ آگبُ عبسي ثيوبر اس دفقبت ٍ ويفيت هزارقبت ثقذي  -

 اهىبى آگبّي ثيوبر اس تحقيالت ،هغئَليت ّب،هزاتت فلوي ٍ تززثي افضبءتين درهبى   -

تي ٍ ًيش اهىبى اعتفبدُ اس عبيز ؽيَُ ّبي عجي اعالؿ رعبًي ثِ ثيوبر در سهيٌِ رٍؽْبي تؾخيـ ٍ درهبى در عت عي  -

 در فَرت لشٍم

 فزاّن وزدى اهىبى پبعخگَئي ثِ عَاالت يب ًگزاًيْبي ثيوبر پظ اس آغبس درهبى ٍ در فَافل هزارقبت  -

 اعالؿ يبفتي ثيوبر در هَرد پزًٍذُ پشؽىي خَد ثب رفبيت هقلحت ّبي ٍيضُ -

اس هزاوش آهَسؽي خذهبت دريبفت هي وٌذ اعالؿ رعبًي در هَرد حذٍد دفقبت ٍ چگًَگي اعتفبدُ آهَسؽي اس اگز ثيوبر   -

 اٍ در چبرچَة حفؼ  حزهت اٍ ٍ  حذالل هشاحوت ثزاي ٍي،

 .اس پيؼ ثگًَِ اي ؽبيغتِ

 

 اعتمجبل اس ًؾبرت، اًتمبد هٌغمي ٍ پيؾٌْبدات هغئَليي ٍ ّوىبراى -3

 .ّزگًَِ رفتبر پٌْبًي ٍ تْذيذ آهيش وِ هبًـ ًؾبرت دعتگبُ ّبي هغئَل يب اهىبى دادخَاّي ثيوبر گزددپزّيش اس  -

عقِ فذر ثزاي پذيزػ راٌّوبيي ّبي هٌغمي يب رٍػ ّبي هتفبٍت ثب ًؾز ارائِ وٌٌذگبى خذهبت عت عٌتي تَعظ   -

 ّوىبراى ٍ فبحجٌؾزاى ٍ حتي خَد ثيوبراى

 

 يي ؽٌبختِ ؽذُ ثْذاؽتي در اثقبد رغوي، رٍاًي، ارتوبفي ٍ هقٌَيهزافبت هَاس -4

فزاّن وزدى ٍ پبيجٌذي ثِ وبرثزد ّوِ هَاسيي ضزٍري ثْذاؽتي ثِ هٌؾَر پيؾگيزي اس ّز گًَِ سيبى رعبًي ثِ عالهت   -

 ثيوبر ٍ گيزًذگبى خذهبت ٍ ًيش فذهِ سدى ثِ عالهت هحيظ سيغت

 پغي در هَارد ضزٍري ثز اعبط هَاسيي فلوي رٍسهزافبت ؽزايظ آط  -
 

 رفبيت ؽئًَبت حزفِ پشؽىي در هحيظ وبر ٍ ربهقِ -5

 پزّيش اس ّز گًَِ رفتبر هغبيز ثب ربيگبُ همذط پشؽىي در هحيظ وبر ٍ ربهقِ ٍ هَرت ٍّي فزدي ٍ حزفِ اي -

 اي هقبؽزتي ديٌيپبي ثٌذي  فولي ثِ ؽَاّز هحبعي اخاللي ٍ تَفيِ ُ   -

پزّيش اس ايزبد فذم افتوبد ٍ ثذگَيي فزيح ٍ هخزة ًغجت ثِ ّوىبراى ٍ ربهقِ پشؽىي عٌتي ٍ والعيه ٍ الذام هٌبعت   -

 ٍ لبًًَي در فَرت اعالؿ اس فزايٌذّبي ًبلض حمَق ثيوبراى ٍ ربهقِ

 

 

 

 

 



 سُ ّبي اسالهيتعْذ ثِ فقِ پشضكي ٍ رعبيت اهز ًْي الْي ثز اسبس آهَ: اصل دٍم

 لبفذُ ضوبى عجيت   -1

 ارائِ خذهبت پشؽىي در چبرچَة لبفذُ ضوبى عجيت  -

 اخذ ثزائت ثزاي هَارد ضزٍرت ثِ تٌبعت فزف سهبى ٍ هىبى   -
 

 پزّيش اس هحزهبت ؽزفي  -2

 رفبيت چبرچَة هَاسيي ؽزفي در تفبٍت رٌغيت ّب  -

فيوب حزم ؽفبء ٍ حذف هحزهبت اس دارٍّب ٍ خَردًي ّب در حذ همذٍر ٍ در هحذٍدُ ًفي فغز ... ُ هب رقل اتَرِ ثِ لبفذ -

 ٍ حزد ٍ ًفي اضغزار

 .رفبيت اهز ٍ ًْي الْي در عبيز هَارد پيؼ ثيٌي ًؾذُ   -

 

 تعْذ ٍ پبي ثٌذي ثِ قَاًيي كطَر جوَْري اسالهي ايزاى: اصل سَم

 گي ثب لبًَى عجبثتتجقيت ٍ ّوبّي -1

 رفبيت هَاسيي لبًًَي هقتجز ٍ آئيي ًبهِ ّبي  هقَة  -

خَدداري اس تخلف ّبي لبًًَي ٍ در فَرت لشٍم تالػ در رْت افالح لَاًيي ٍ آئيي ًبهِ ّبي سيبى ثخؼ اس عزيك ارائِ  -

 پيؾٌْبدات افالحي ثِ هزارـ رعوي

 

 تجقيت اس لَاًيي فوَهي ٍ ًبؽز ثز رٍاثظ خبرري-2

 تجقيت اس لَاًيي اعبعي ٍ هذًي ثِ فٌَاى يه ؽْزًٍذ ايزاًي  -

 رفبيت هحذٍيت ًؾبم روَْري اعالهي در رٍاثظ فلوي ثب خبرد اس وؾَر ٍ ؽْزًٍذاى غيز ايزاًي -

 

 ّوبٌّگي ثب ًظبم هلي سالهت: اصل چْبرم

 افبت همزرات وؾَري هزثَط ثِ عالهت ٍ عجبثت فالٍُ ثز هزافبت لَاًيي عجبثتهز  -

 پزّيش اس ّزگًَِ رفتبر يب تَفيِ هغبيز ثب ثزًبهِ ّبي هلي پيؾگيزي اس ثيوبري ّب يب هزالجت ّبي اٍليِ عالهت -

 -ي عت عٌتي در لبلت ًؾبم ؽجىِ ثْذاؽتيتالػ در رْت هؾبروت ٍ ّوىبري ثب ًؾبم هلي عالهت در رْت وبرثزد هٌغك  -

 درهبًي
 

 آهَسش هسئَالًِ در سطَح عوَهي ٍ اختصبصي: اصل پٌجن

ثب تبويذ ثز تذاثيز حفؼ القحِ ثِ فٌَاى رشء اليٌفه ( ربهقِ، ثيوبراى، اعزافيبى ثيوبر) ًگبُ ثِ همَلِ آهَسػ فوَهي -1

 خذهبت عت عٌتي ٍ هؾبروت ٍ تالػ در تحمك آى

 آهَسػ اعتوزار هزالجت ّبي فحي ٍ درهبًي ثيوبراى ثِ آى ّب ٍ اعزافيبى آًْب  -

 پزّيش اس ّزگًَِ ثشرگٌوبيي هغبئل وَچه ٍ افزاط ٍ تفزيظ ثب رفبيت هقبلح آحبد ربهقِ -
 



 تالػ در رْت تىبهل، ارتمبء ويفيت آهَسػ ّبي اختقبفي عت عٌتي  -2

 ٍليت ٍ هؾبروت در آهَسػ رعوي عت عٌتي در چبرچَة همزرات آهَسؽياحغبط هغئ -

 .پزّيش اس آهَسػ ّبي هَاسي وِ هٌزز ثِ ؽىل گيزي ًؾبم ارائِ خذهبت عت عٌتي در لبلجي هغبيز ثب هَاسيي لبًًَي گزدد -

 .ر هغتمينهؾبروت در تبهيي هٌبثـ هَرد ًيبس آهَسػ رعوي عت عٌتي ثغَر هغتمين يب غي  -

ارائِ ّزگًَِ پيؾٌْبد عبسًذُ ٍ اعالفبت ٍ تزبرة عَدهٌذي وِ ثِ تىبهل ٍ ارتمبء آهَسػ رعوي عت عٌتي هٌزز  -

 .هي گزدد

 

 اسالهي -پبسذاضت ٍ ثْزُ گيزي اس هيزاث پشضكي هلي: اصل ضطن

ر تبوٌَى ٍ پزّيش اس ًبديذُ گزفتي هٌشلت آًبى ثِ اعالهي اس گذؽتِ ّبي دٍ -حفؼ حزهت حىوبء ٍ پيؾىغَتبى عت عٌتي -

 لحبػ ٍرَد ثزخي ًؾزات غيزلبثل لجَل

 تالػ در ثبسؽٌبعي هحتَاي آحبر ٍ تزبرة حىوبء ثب ثْزُ گيزي اس اثشارّبي فلوي رٍس  -

 ايزاًي -ووه ثِ حفؼ آحبر ٍ احيبًبً ًؾز هَاردي اس آى ّب در چْبرچَة احيبء هيزاث عت اعالهي        -

 تالػ در تذٍيي هٌبثـ رذيذ ٍ هتٌبعت ثب رٍس  ثب ثْزُ گيزي اس هيزاث گزاًمذر گذؽتگبى   -

 

تَالي تقذم پيطگيزي، تذاثيز حفظ الصحِ، اصالح ضيَُ سًذگي ثز پبيِ ستِ ضزٍريِ، درهبى طجيعي ٍ غذايي، : اصل ّفتن

 درهبى دارٍئي ٍ سبيز ضيَُ ّبي درهبًي

 فحي در آهَسػ ٍ ارائِ خذهبت عت عٌتي اٍلَيت تذاثيز   -1

تالػ در ارتمبء ٍ آگبّي ّبي فوَهي ٍ اختقبفي افزاد ربهقِ ٍ فزاگيزاى عت عٌتي در سهيٌِ تذاثيز حفؼ القحِ ٍ         -

 همذم داؽتي آى ثز عبيز تذاثيز

ات درهبًي در هَاردي وِ تبهيي عالهت ارائِ خذهبت هجتٌي ثز حفؼ القحِ ثب تبويذ رذي ٍ فذم هجبدرت ثِ ارائِ خذم        -

 ثيوبر ثب تذاثيز حفؼ القحِ هيغز اعت ٍ لَ ثب تبخيز اًذن

 تمذم درهبًْبي عجيقي ٍ غذائي ثز عبيز ؽيَُ ّبي درهبًي        -

 وبىثْزُ گيزي تب حذ اهىبى اس دارٍّبي هفزدُ ٍ ثغٌذُ وزدى ثِ حذالل ارشاء در دارٍّبي تزويجي در فَرت ام        -
 

 احيبء ارسؽْبي اٍلَيت ثٌذي حىوبء در فزضِ خذهبت عت عٌتي  -2

 تالػ در هتمبفذ عبختي ثيوبراى ٍ اعزافيبى آى ّب ثِ ضزٍرت رفبيت تَالي اٍلَيت ّب        -

 پزّيش اس فَاهشدگي ٍ ارتٌبة اس سيز پب گذاؽتي افَل تَالي ثِ درخَاعت ٍ يب افزار ثيوبراى        -

 تزَيش دارٍّبي عت عٌتي در اًذاسُ ّبي السم ٍ ارتٌبة ااس تزَيش هبساد ثز ًيبس دارٍّب        -

 تالػ در وبّؼ ّشيٌِ ثيوبراى در حذ هقمَل ٍ لبثل اًزبم        -

 

 

 
 



 تعْذ ثِ اجتٌبة اس يكسَ ًگزي ٍ ارجبع ثيوبراى ثز اسبس اًتخبة رٍضْبي هَثزتز ٍ هطوئي تز: اصل ّطتن

 يش اس رفتبر پشؽىي يىغًَگزاًِ ٍ ارتٌبة اس پذيزػ ثيوبراى خبرد اس هحذٍدُ فالحيت ّبي فلوي ٍ حزفِ ايپزُ        -

راٌّوبيي ثيوبراًي وِ خبرد اس هحذٍدُ عت عٌتي دريبفت خذهبت هَحزتز، ون ّشيٌِ تز ٍ هغوئي تز ثزاي آًْب ٍرَد         -

 .دارد

ت گيز ٍ دراس هذت وِ هَرت تضييـ فزفت ّبي خبؿ در دريبفت خذهبت پزّيش اس افوبل رٍؽْبي درهبًي ٍق        -

 .هَحزتز ثزاي ثيوبراى هي گزدد

پزّيش اس وبرثزد رٍؽْبي درهبًي اهتحبى ًؾذُ ثذٍى هزافبت توبم رَاًت تحميك پشؽىي وِ در ثحج اخالق         -

 درپضٍّؼ ّبي پشؽىي هَرد تَرِ اعت

  

 ء ٍ تَسعِ علوي ٍ تجزثي ثب ثْزُ گيزي اس داًص ٍ فٌبٍري پيطزٍي رٍستالش هذاٍم در ارتقب: اصل ًْن

 احغبط ًيبس ٍ تؾٌگي فشايٌذُ ًغجت ثِ داًؼ افشائي، ثبسآهَسي، ًَآهَسي ٍ وغت تزبرة تبسُ        -

ٍّؼ ّبي هؾبروت در پضٍّؼ ّبي فلوي در سهيٌِ عت عٌتي ثب پبي ثٌذي هغئَالًِ ًغجت ثِ هَاسيي اخالق در پض        -

 پشؽىي ٍ افتجبر فلوي ًحَُ اًزبم تحميك

هؾبروت در ثزگشاري دٍرُ ّبي آهَسػ هذاٍم هزتجظ ثب عت عٌتي ٍ پزّيش اس هخفي ًگبّذاؽتي ٍ فذم اثزاس يبفتِ         -

 هي ثبؽٌذّبي عَدهٌذ در ثزاثز افزادي وِ ثز اعبط هَاسيي لبًًَي هزبس ثِ ارائِ خذهبت عت عٌتي

ا تَرِ ثِ پيؾزفت ّبي لحؾِ ثِ لحؾِ فلَم پشؽىي، فذم غفلت اس وغت اعالفبت ضزٍري ٍ هَرد تبويذ فزف ة         -

 فلوي ربهقِ پشؽىي ٍ در چبرچَة لبفذُ فمْي ضوبى عجيت
 

 ّوكبري، ّوذلي ٍ ّن آٍائي ثب حزكت ّبي دلسَساًِ قبًًَوٌذ ٍ خيزخَاّبًِ خذاًگز در طت سٌتي: اصل دّن

ٍ تقْذ ًغجت ثِ هغئَليت ّبي فزدي ٍ گزٍّي در ثزاثز دفبؿ اس حيخيت ،لذاعت ٍ ٍرِْ هزدهي ٍ هَرد ٍحَق درن         -

 عت عٌتي

تالػ در رْت افالح رٍؽْبي احتوبال سيبى ثخؼ ؽيَُ فول ثزخي اس افضبء خبًَادُ عت عٌتي ثغزق هوىي ٍ در         -

 ربهقِچبرچَة حفؼ آثزٍي افزاد ٍ هقبلح ثيوبراى ٍ هقبلح 

 ثذل ّزگًَِ ووه ًغجت ثِ خذهتگشاراى افتالء عت عٌتي ٍ پزّيش اس هزسثٌذي ّبي رٌبحي ٍ عيبعي در ايي هغيز        -

ٍ ثبالخزُ در ّوِ حبل خَد را در ربيگبُ گيزًذگبى خذهبت عت عٌتي ٍ يب خذهتگشاراى ٍالقي عت عٌتي ديذى ٍ          -

 ًبفـ ثيوبراى، گيزًذگبى خذهبت ٍ خذهتگشاراى فذيك عت عٌتيپزّيش اس ّز گًَِ رفتبر هغبيز ثب م


