
به نام خدا

»دانشکده پیراپزشکی علوم آزمایشگاهی منشور اخالقی دانشجویان «

را لمعمتعال،خداوندبهاعتقادبااین سرزمین،سازانآیندهپیراپزشکی بعنواندانشکدهآزمایشگاهیما دانشجویان رشته علوم

میکارهبخودعزیزکشورتعالیوپیشرفتاستقالل،بهنیلجهتدرراخودتالشودانستهموفقیتپیشرفت سويبهمسیري

بندیم.

و حقیقت طلبی، افزایش آموخته هات است و حفظ روحیه جستجوگري، بر این باوریم که دانشگاه محیطی براي کسب علم و فضیل

دانشگاه، به کلیه اصول پرورش مهارت هاي علمی را از مسئولیت هاي خطیر خود می دانیم و با درك رسالت و تعهد خود در قبال 

پایبند بوده و بر حفظ قداست و جایگاه رفیع دانش و دانشگاه اصرار می ورزیم.ق با شأن و منزلت جامعه دانشگاهیو مقررات مطاب

در محیط دانشگاه از پوشش آراسته و مناسب، توأم با وقار و برگرفته از فرهنگ سرزمینمان استفاده نموده و با همدلی، وحدت و 

حیه نشاط و سرزندگی، از محیط مقدس دانشگاه در برابر هرگونه از خود بیگانگی و استحاله فرهنگی دفاع خواهیم کرد و رو

نماییم:بدینوسیله پایبندي خود را به اصول اخالقی زیر اعالم می

ملزم به رعایت تمامی قوانین دانشگاه می باشیم.-1

می دانیم.مجازرا غیرهاروهگواحزابنفعبهسیاسىهاىفعالیتانجامجهتهدانشگاامکاناتازاستفاده-2

.مدهیمی قرارخویشامورتماملوحهسرراپذیريمسئولیتوفروتنیتواضع،شناسی،وقتآراستگی،ونظمرعایت-3

عمل درست و زیرا سالمت جسم و روان تمرکز در درس، اخالق نیک، در حفظ سالمت جسمی و روحی داشته، تالش-4

نمودن را به همراه دارد.

نسبت به یکدیگر محبت و گذشت داشته و به همدیگر کمک می نماییم.-5

رانآمربوطهمسئولیندرخواستهنگامبهوداشتهبهمراهراخوددانشجوئیکارتبایستمیدانشگاهبهورودهنگامدر-6

.نمائیمارائه



ساده رویی را رعایت کنیم و مرتب باشیم.-7

در پوشش لباس به دلیل الگو بودنمان براي افراد جامعه از پوشیدن لباس نامناسب که در مراکز آموزشی ممنوع است -8

خودداري نماییم. 

را می نماییم.، رعایت ادب و اخالق در ارتباط و معاشرت با دیگر دانشجویان، اساتید و کارمندان-9

.می یابیمستاد در کالس حضور قبل از احضور منظم و به موقع در کالس ها داشته و -10

در زمان ورود استاد براي اداي احترام از جاي خود برخیزیم.-11

احترام جایگاه استاد و همکالسی هایمان را داریم.-12

نحوه حضور در کالس درس (نحوه سخن گفتن، نشستن و...) متناسب با شأن یک فرد دانشگاهی موقر و مؤدبانه -13

و استفاده از تلفن همراه خودداري می نماییم.خوردن، آشامیدنر سر کالس درس از بوده و باتوجه به شأن دانشگاه د

هستیم.بندپايعلمیواخالقیاصولرعایتبهنسبتکارورزي و کاراموزي،عملیدوره هايمراحلتمامدر-14

مثبت و منفی		در هنگام بحث و پرسش و پاسخ در کالس، به نظرات یکدیگر احترام گذاشته، ابتدا به نظرات-15

جمع بندي نموده و انتقاد پذیر می باشیم.بخوبی گوش داده سپس با روش منطقی

ساتید ادر راستاي بهبود وضعیت با خود راانتقاداتبنابراین پیشنهادات و،و دانشجویان مسئولیمدر قبال دانشگاه -16

دانشکده در میان می گذاریم.مدیرگروه و ریاست مشاور، 

پژوهش هاي کاربردي جامعه داریم.تالش براي انجام -17

پژوهشی خود می نماییم و صداقت در انجام و انتشار عالوه بر تقویت بعد علمی، سعی در ارتقاء بعد فرهنگی و-18

دستاورد هاي پژوهشی را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.


