منشور اخالقی دانشکده دندانپسشکی
دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز

ایه منشىر هب منظىر اشاهع فرهنگ اسالمی و ارزشهای انسانی و سازمانی رد نظام اداری با تأدیی رباصىل رباربی ،تکریم مراجعیه ،احترام و اعتماد ،شفافیت رد اعمال اداری ،پاسخگىیی ،تعهذ و
وافداری هب سازمان تذویه گردیذه است .بناربایه  ،ما کا کرنان دادکشنه دنذا نپسشکی دااگشنه علىم زپشکی البرز هب عنىان خذمتگزاران مردم خىد را متعهذ هب خذمت مشفقاهن هب دانشجىیان ،اساتیذ
محترم و ساری مراجعیه دانستو،کرامت انسانی آانن را ارج می نهیم جلب رضایت الهی وعمل رد چار چىب مقررات و قىانیه را وظیفو شرعی و سازمانی خىد دانستو و هم پیمان می شىیم ات :
ً .1ظــن ٍ اًضـجـبط ،ادة ٍ ًـساكـت در رفتبر ثب داًطجَیبى ٍ ّوكبراى را هَجت حفظ كراهت اًسبًي داًستِ ٍ سرلَحِ
فؼبليتّبي خَد لراردّين.
 .2پـَضص هتــٌبست ثب فرٌّـگ ٍ هـَازیي اسالهي ٍ ثرخَرداري از آراستگي ٍ اًضجبط را هَجت ػست ًفس ،احترام ٍ ًطبط
در ّوكبراى ،داًطجَیبى ٍ هراجؼيي ثذاًين.
 .3در ّر ضرایطي سِ اصل خَضرٍیي ،خَشگَیي ٍ خَشخَیي را ثؼٌَاى زیجبتریي رٍش تكرین ارثبة رجَع ثذاًين.
 .4صجــر ،ثـردثـبري ،هتـبًت ٍ تحول ًبهالیوبت در رسيذگي ثِ ًيبزّبي داًطجَیبى را تَفيك الْي ٍ هسئَليتي خطير ٍ افتخبر
آفریي ثذاًين.
ً .5يبزّب ٍ اًتظبرات هٌطمي داًطجَیبى ٍ ریٌفؼبى را ضٌبسبیي كردُ ٍ در جْت رفغ ٍ تأهيي آًْب از ّيچ تالضي دریغ ًكٌين.
 .6خذاًٍذ را ّويطِ ًبظر ثر اػوبل خَد داًستِ ٍ ثذٍى ًظبرت هبفَق ًيس ثِ ًحَ ضبیستِ ٍظيفِ خَد را در لجبل هراجؼيي اًجبم
هي دّين ٍ از هسئَليت ٍ اختيبرات خَد ثِ طَر صحيح استفبدُ ًوبیين.
 .7پبسخگَیي هطتبلبًِ ،اطالعرسبًي دليك ٍ راٌّوبیي هٌبست در اهَر هرثَطِ را ٍظيفِ ضرػي خَد ثذاًين.
 .8رازداري ،پردُ پَضي ٍ حفظ اسرار داًطجَیبىّ ،وكبراى ٍ سبزهبى را ثؼٌَاى یك ٍظيفِ اخاللي ٍ لبًًَي ثذاًين.
 .9رػبیت صرفِجَیي ،پرّيس از اسراف ٍ ثْرُگيري صحيح از اهَال ٍ اهكبًبت ثيتالوبل را از اصَل كبر خَد ثذاًين.
 .11تالش هستور در ارتمبء داًص ٍ هْبرت ضغلي را از اصَل اسبسي ٍ حيثيّت حرفِاي خَد ثذاًين.
 .11در جْت ایجبد هحيطي سبلنّ ،وراُ ثب آراهص ،از ّر الذاهي كِ صويويّت ٍ اػتوبد كبركٌبى را تضؼيف ًوبیذ ،پرّيسًوبئين.
 .12ثراي ارائِ خذهبت هطلَثتر از ًظرات ،پيطٌْبدات ٍ اًتمبدات داًطجَیبىّ ،وكبراى ٍ هراجؼبى استمجبل ًوبئين.
 .13هب ثبٍر دارین كِ داًطجَیبى ٍاسبتيذ داٍراى ًْبیي كيفيت خذهبت ٍ دليل ثمبء ّرسبزهبًي هي ثبضٌذ ،ثٌبثرایي در جْت حفظ
ٍ ارتمبء سطح كيفي ٍ كوي خذهبت ٍ در ًْبیت رضبیت هراجؼيي تالش هستور خَاّين ًوَد.
 .14ثب اػتمبد ثِ ایٌكِ داًطجَیبى سرهبیِ ػظين فكري ٍ اًسبًي جبهؼِ ّستٌذ در كٌبر آهَزش ػلن ٍ داًص ،در اػتالي هْبرتْبي
فرٌّگي ٍ اجتوبػي داًطجَیبى تؼبهل سبزًذُ داضتِ ٍ ثِ ایي اهر هْن اّتوبم خَاّين ٍرزیذ.

