
 ی داًـدَیبى ًبسؿٌبػی َّؿجشیهٌـَس اخاله

 ذسا ػشلَحِ كؼبلیت ّبی خَد هشاس دّ صذاهت دس سكتبس ٍ ًشداس  ٍّوَاسُ ًؼت ػلن ٍ اخالهیبت حشكِ ای  -1

 سا سػبیت ًوبیذ. ًظن ٍ اًعجبغ ، ٍهت ؿٌبػی ٍاحؼبع هؼئَلیت ٍ هؼئَلیت پزیشی دس هجبل ٍظبیق -2

 سا دهیوب سػبیت ًوبیٌذ. (1) ثیوبساى هٌـَس حوَهی -3

 ثیوبساى، ًبسًٌبى ٍ هحیػ ًبس سا دهیوب سػبیت ًوبیٌذ.  ( Safetyهوشسات هشتجػ ثب حلبظت ٍ ایوٌی ) -4

ٍ دس حلظ هذاػت هحیػ داًـٌذُ  دثب سػبیت ًبهل ؿئَى داًـدَیی ٍ حشكِ ای دس هحیػ داًـگبُ ظبّش ؿَ -5

 بؿذ ًَؿب ث پیشاپضؿٌی ٍ ثبلیٌی

 سا سػبیت ًوبیٌذ. Dress Code (2)هوشسات هشتجػ ثب  -6

ّوَاسُ خَد سا دس ثشاثش صیبًت اص اهٌبًبت سكبّی ٍ آهَصؿی هَخَد هؼئَل داًؼتِ ٍ ثِ ثْتشیي ًحَ اص آى ّب  -7

 اص هٌبثغ ٍ تدْیضاتی ًِ تحت ّش ؿشایػ ثب آى ًبس هی ًٌٌذ، هحبكظت ًوبیٌذ.ٍ  اػتلبدُ ًوبین

ثِ اػتبداى، ًبسًٌبى، ّن دٍسُ ّب ٍ كشاگیشاى، ثیوبساى ٍ خبًَادُ ّبی آًبى احتشام ثگزاسًذ ٍ دس ایدبد خَ  -8

 –صویوی ٍ احتشام آهیض دس هحیػ ًبس هـبسًت ًوبیٌذ. 

 ّب، هالحظبت اخالم اختوبػی ٍ حشكِ ای سا سػبیت ًٌٌذ.  دس ًوذ ثشًبهِ -9

صؿی پیـٌْبدات ٍ اًتوبدات ػبصًذُ خَد سا اص هؼئَلیي دسیؾ دس ساُ پیـشكت ٍ تؼبلی هحیػ ّبی ػلوی ٍ آهَ -11

 ذآًبى ثبؿ ٍ پزیشای اًتوبدات ػبصًذُذ ًٌوبی

 دس اًدبم پظٍّؾ ّبی هشثَغ ثِ سؿتِ دس صَست ًیبص، ًٌبت اخالم پظٍّؾ سا سػبیت ًوبیٌذ  -11

ٍ ثب سػبیت هَاًیي ثِ دػتیبثی ثْتش هدوَػِ  ذدس اًدبم كؼبلیت ّبی كشدی ٍ گشٍّی ثِ ًحَُ هؽلَة سكتبسًوبی -12

 ذًیلیت كؼبلیت ّب ًوي ًوبی ثِ اّذاف ػبصهبًی ٍ استوبء

 ظویوِ ؿذُ اػت 1ٍ2هَاسد 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 هٌـَس حوَم ثیوبس دس ایشاى

  دسیبكت هؽلَة خذهبت ػالهت حن ثیوبس اػت -1

 اسائِ خذهبت ػالهت ثبیذ:

 .ثبؿذ هزّجی ٍ كشٌّگی اػتوبدات ، ّب اسصؽ ثِ احتشام ثب ٍ اًؼبى هٌضلت ٍ ؿبى ؿبیؼتِ -1-1    

 .ثبؿذ هْشثبًی ثب ّوشاُ ٍ ادة اًصبف، ، صذاهت پبیِ ثش -1-2    

 .ثبؿذ خٌؼیتی ٍ ثیوبسی ًَع هزّجی، ، كشٌّگی ، هَهی خولِ اص تجؼیط ّشگًَِ اص كبسؽ -1-3    

 ثبؿذ. سٍص داًؾ اػبػب ثش -1-4    

 .ثبؿذ ثیوبس هٌبكغ ثشتشی ثش هجتٌی -1-5    

 .ثبؿذ ثیوبساى دسهبًی ّبی اٍلَیت ٍ ػذالت ثش هجتٌی ػالهت هٌبثغ تَصیغ هَسد دس -1-6    

 .ثبؿذ تَاًجخـی ٍ دسهبى ، تـخیص ، پیـگیشی اص اػن هشاهجت اسًبى ّوبٌّگی ثش هجتٌی -1-7    

سكبّی پبیِ ٍ ظشٍسی ٍ ثِ دٍس اص تحویل دسد ٍ سًح ٍ هحذٍدیت ّبی ؿیش  اهٌبًبت ًلیِ تبهیي ّوشاُ ثِ -1-8    

 ظشٍسی ثبؿذ.

 سٍاًی، ثیوبساى ، ػبلوٌذاى ثبسداس، صًبى ًَدًبى، خولِ اص خبهؼِ پزیش آػیت ّبی گشٍُ حوَم ثِ ای ٍیظُ تَخِ -1-9    

 .ثبؿذ داؿتِ ػشپشػت ثذٍى اكشاد ٍ خؼوی ٍ رٌّی هؼلَالى ، صًذاًیبى

 .ثبؿذ ثیوبس ٍهت ثِ احتشام ثب ٍ هوٌي صهبى ػشیؼتشیي دس -1-11    

 ثب دس ًظش گشكتي هتـیشّبیی چَى صثبى ، ػي ٍ خٌغ گیشًذگبى خذهت ثبؿذ. -1-11    

 كَسی ؿیش هَاسد دس. گیشد صَست آى ّضیٌِ تبهیي ثِ تَخِ ثذٍى ،( اٍسطاًغ) كَسی ٍ ظشٍسی ّبی هشاهجت دس -1-12    

 یق ؿذُ ثبؿذ.تؼش ظَاثػ اػبع ثش

 اػت الصم ، ًجبؿذ هوٌي هٌبػت خذهبت اسائِ ًِ صَستی دس ،( اٍسطاًغ) كَسی ٍ ظشٍسی ّبی هشاهجت دس -1-13    

 .گشدد كشاّن هدْض ٍاحذ ثِ ثیوبس اًتوبل صهیٌِ ، الصم تَظیحبت ٍ ظشٍسی خذهبت اسائِ اص پغ



شگـت ٍ هشٍ ثیوبس هشیت الَهَع هی ثبؿذ ثب ّذف ث هبثل ؿیش ثیوبسی ٍظؼیت ًِ حیبت پبیبًی هشاحل دس -1-14    

حلظ آػبیؾ ٍی اسائِ گشدد . هٌظَس اص آػبیؾ ، ًبّؾ دسد ٍ سًح ثیوبس، تَخِ ثِ ًیبصّبی سٍاًی ، اختوبػی ، هؼٌَی ٍ 

ثب  ػبؼلی ٍی ٍ خبًَادُ اؽ دس صهبى احتعبس هی ثبؿذ. ثیوبس دس حبل احتعبس حن داسد دس آخشیي لحظبت صًذگی خَیؾ

 كشدی ًِ هی خَاّذ ّوشاُ گشدد.

 

 اؼالػبت ثبیذ ثِ ًحَ هؽلَة ٍ ثِ هیضاى ًبكی دس اختیبس ثیوبس هشاس گیشد. -2

 :ثبؿذ ریل هَاسد ؿبهل ثبیذ اؼالػبت هحتَای -2-1    

 پزیشؽ صهبى دس ثیوبس حوَم هٌـَس هلبد -2-1-1        

بى اػن اص خذهبت دسهبًی ٍ ؿیش دسهبًی ٍ ظَاثػ ثیوِ ٍ ثیوبسػت ثیٌی پیؾ هبثل ّبی ّضیٌِ ٍ ظَاثػ -2-1-2        

 هؼشكی ػیؼتن ّبی حوبیتی دس صهبى پزیشؽ

ًبم ، هؼئَلیت ٍ ستجِ حشكِ ای اػعبی گشٍُ پضؿٌی هؼئَل اسائِ هشاهجت اص خولِ پضؿي، پشػتبس ٍ -2-1-3        

 داًـدَ ٍ استجبغ حشكِ ای آًْب ثب یٌذیگش

صی ٍ دسهبًی ٍ ًوبغ ظؼق ٍ هَت ّش سٍؽ ٍ ػَاسض احتوبلی آى ، تـخیص ثیوبسی ، تـخی ّبی سٍؽ -2-1-4        

 پیؾ آگْی ٍ ػَاسض آى ٍ ًیض ًلیِ اؼالػبت تبثیش گزاس دس سًٍذ تصوین گیشی ثیوبس.

  دسهبى ؼَل دس پضؿٌی گشٍُ اصلی اػعبی ٍ هؼبلح پضؿي ثِ دػتشػی ًحَُ -2-1-5        

 ًِ هبّیت پظٍّـی داسًذ. اهذاهبتی ًلیِ -2-1-6        

  دسهبى اػتوشاس ثشای ظشٍسی ّبی آهَصؽ اسائِ -2-1-7        

 :ثبؿذ ریل صَست ثِ ثبیذ اؼالػبت اسائِ ًحَُ -2-2    

ٍی  كشدی ّبی ٍیظگی ٍ دسد ٍ اظؽشاة خولِ اص ثیوبس ؿشایػ ثب هتٌبػت ٍ هٌبػت صهبى دس ثبیذ اؼالػبت -2-2-1        

اص خولِ صثبى ، تحصیالت ٍ تَاى دسى دس اختیبس ٍی هشاس گیشد هگش ایٌٌِ تبخیش دس ؿشٍع دسهبى ثِ ٍاػؽِ اسائِ 

اؼالػبت كَم ػجت آػیت ثِ ثیوبس گشدد ٍ یب ثیوبس ػلی سؿن اؼالع اص حن دسیبكت اؼالػبت ، اص ایي اهش اهتٌبع ًوبیذ ًِ 

ؿَد هگش ایٌٌِ ػذم اؼالع ثیوبس، ٍی یب ػبیشیي سا دس هؼشض خؽش  دس ایي صَست ثبیذ خَاػت ثیوبس هحتشم ؿوشدُ

 خذیذ هشاس دّذ.



ثیوبس هی تَاًذ ثِ ًلیِ اؼالػبت ثجت ؿذُ دس پشًٍذُ ثبلیٌی خَد دػتشػی داؿتِ ثبؿذ ٍ تصَیش آى سا  -2-2-2        

 دسیبكت ًوَدُ ٍ تصحیح اؿتجبّبت هٌذسج دس آى سا دسخَاػت ًوبیذ.

 

 تصوین گیشی آصاداًِ ثیوبس دس دسیبكت خذهبت ػالهت ثبیذ هحتشم ؿوشدُ ؿَد. حن اًتخبة ٍ-3

 :ثبؿذ هی ریل هَاسد دسثبسُ گیشی تصوین ٍ اًتخبة هحذٍدُ -3-1    

 ظَاثػ چبسچَة دس ػالهت خذهبت ًٌٌذُ اسائِ سًض ٍ هؼبلح پضؿي اًتخبة -3-1-1        

 ثِ ػٌَاى هـبٍس اًتخبة ٍ ًظش خَاّی اص پضؿي دٍم -3-1-2        

 ٍ تذاٍم دس تبثیشی ٍی گیشی تصوین ایٌٌِ اص اؼویٌبى ثب پظٍّؾ، ّشگًَِ دس ؿشًت ػذم یب ؿشًت -3-1-3        

 . ًخَاّذداؿت ػالهت خذهبت دسیبكت ًحَُ

 هگش آى سد یب پزیشؽ اص ًبؿی احتوبلی ػَاسض اص آگبّی اص پغ پیـٌْبدی ّبی دسهبى سد یب هجَل -3-1-4        

 سهَاسد خَدًـی یب هَاسدی ًِ اهتٌبع اص دسهبى ؿخص دیگشی سا دس هؼشض خؽش خذی هشاس هی دّذ.د

 هی گیشی تصوین ظشكیت ٍاخذ ثیوبس ًِ صهبًی دس آتی دسهبًی اهذاهبت هَسد دس ثیوبس هجلی ًظش اػالم -3-1-5        

ین گیشی ٍی ثب سػبیت هَاصیي هبًًَی تصو ظشكیت كوذاى صهبى دس پضؿٌی اهذاهبت ساٌّوبی ػٌَاى ثِ ٍ ثجت ثبؿذ

 هذًظش اسائِ ًٌٌذگبى خذهبت ػالهت ٍ تصوین گیشًذُ خبیگضیي ثیوبس هشاس گیشد.

 :ثبؿذ هی ریل هَاسد ؿبهل گیشی تصوین ٍ اًتخبة ؿشایػ -3-2    

بكی ٍ خبهغ )هزًَس دس ً اؼالػبت دسیبكت ثش هجتٌی ، آگبّبًِ ٍ آصاداًِ ثبیذ ثیوبس گیشی تصوین ٍ اًتخبة -3-2-1        

 ثٌذ دٍم ( ثبؿذ.

 .ؿَد دادُ اًتخبة ٍ گیشی تصوین خْت ثیوبس ثِ ًبكی ٍ  الصم صهبى ، اؼالػبت اسائِ اص پغ  -3-2-2        

 اسائِ خذهبت ػالهت ثبیذ هجتٌی ثش احتشام ثِ حشین خصَصی ثیوبس)حن خلَت( ٍ سػبیت اصل ساصداسی ثبؿذ. -4

ساخغ ثِ ًلیِ اؼالػبت هشثَغ ثِ ثیوبس الضاهی اػت هگش دس هَاسد یٌِ هبًَى آى سا اػتثٌب  یساصداس اصل سػبیت -4-1

 ًشدُ ثبؿذ.

 ظشٍسی. ؿَد گزاؿتِ احتشام ثیوبس خصَصی حشین ثِ ثبیذ دسهبًی ٍ تـخیصی اص اػن هشاهجت هشاحل ًلیِ دس -4-2

 شاّن گشدد.ك ثیوبس خصَصی حشین تعویي خْت الصم اهٌبًبت ًلیِ هٌظَس ثذیي اػت



 تَاًٌذ هی ؿًَذ هی تلوی هدبص هبًَى حٌن ثِ ًِ اكشادی ٍ ثیوبس ؼشف اص هدبص اكشاد ٍ دسهبًی گشٍُ ٍ ثیوبس كوػ -4-3

 .ثبؿٌذ داؿتِ دػتشػی اؼالػبت ثِ

 اص یٌی ّوشاّی. ثبؿذ داؿتِ ّوشاُ سا خَد هؼتوذ كشد ، هؼبیٌبت خولِ اص تـخیصی هشاحل دس داسد حن ثیوبس -4-4

 یي ًَدى دس توبم هشاحل دسهبى حن ًَدى هی ثبؿذ هگش ایٌٌِ ایي اهش ثش خالف ظشٍست ّبی پضؿٌی ثبؿذ.ٍالذ

 

 دػتشػی ثِ ًظبم ًبسآهذ سػیذگی ثِ ؿٌبیبت حن ثیوبس اػت. -5

 ًیلیت دس اختالل ثذٍى اػت هٌـَس ایي هَظَع ًِ خَد حوَم ًوط ادػبی صَست دس داسد حن ثیوبس ّش -5-1

 ػالهت ثِ هوبهبت ریصالح ؿٌبیت ًوبیذ. خذهبت دسیبكت

 .ؿًَذ آگبُ خَد ؿٌبیت ًتبیح ٍ  سػیذگی ًحَُ اص داسًذ حن ثیوبساى -5-2

 ًَتبُ دس هوشسات هؽبثن اثجبت ٍ سػیذگی اص پغ ثبیذ ػالهت خذهبت ًٌٌذگبى اسائِ خؽبی اص ًبؿی خؼبست -5-3

 .ؿَد خجشاى هوٌي صهبى تشیي

 -صَستی ًِ ثیوبس ثِ ّش دلیلی كبهذ ظشكیت تصوین گیشی ثبؿذ اػوبل ًلیِ حوَم ثیوبس دس اخشای هلبد ایي هٌـَس دس 

ثش ػْذُ تصوین گیشًذُ هبًًَی خبیگضیي خَاّذ ثَد . الجتِ چٌبًچِ تصوین گیشًذُ خبیگٌضیي ثش  -هزًَس دس ایي هٌـَس

دسخَاػت تدذیذ ًظش دس تصوین خالف ًظش پضؿي ، هبًغ دسهبى ثیوبس ؿَد ، پضى هی تَاًذ اص ؼشین هشاخغ ریشثػ 

 گیشی سا ثٌوبیذ.

چٌبًچِ ثیوبسی ًِ كبهذ ظشكیت ًبكی ثشای تصوین گیشی اػت اهب هی تَاًذ دس ثخـی اص سًٍذ دسهبى هؼوَالًِ تصوین 

 ثگیشیذ ثبیذ تصوین اٍ هحتشم ؿوشدُ ؿَد.

 

 

 

 

 

 



 ط هایو اخالق حرفه ای دانشجویان در محی(Dress Code) آئین نامه اجرایی پوشش

                                                                                                                               بالینی –آزمایشگاهی 

 ًحَُ دَضص ٍ رفشبر سوبهی خذهشگشاراى در هطبغل ػلَم دشضکی ثبیذ ثِ گًَِ ای ثبضذ کِ ضوي حفظ ضئَى حزفِ

 ای، سهیٌِ را ثزای ارسجبط هٌبست ٍ هَثز حزفِ ای ثب ثیوبراى ، ّوزاّبى ثیوبراى، ّوکبراى ٍ اعزافیبى در هحیظ ّبی

 .آهَسضی فزاّن سبسد

 رػبیز هقزرار سیز ثزای کلیِ ػشیشاًی کِ در هحیظ ّبی آهَسضی ثبلیٌی ٍ آسهبیطگبّی در حبل سحصیل یب ارائِلذا 

 .خذهز ّسشٌذ، اخالقبً الشاهی اسز

 فصل اول: لباس و نحوه پوشش

 لجبس داًطجَیبى جْز ٍرٍد ثِ هحیظ آهَسضی ثِ ٍیژُ هحیظ ّبی ثبلیٌی ٍ آسهبیطگبّی ثبیذ هشحذالطکل ثَدُ ٍ

 :بهل هجوَػِ ٍیژُ گی ّبی سیز ثبضذض

 رٍدَش سفیذ ثلٌذ در حذ ساًَ ٍ غیز چسجبى ثب آسشیي ثلٌذ1.

 رٍدَش ثبیذ دارای آرم داًطگبُ هزثَعِ ثبضذ2.

 .سوبهی دکوِ ّبی رٍدَش ثبیذ در سوبم هذر حضَر در هحیظ ّبی آهَسضی ثغَر کبهل ثسشِ ثبضذ3.

 حبٍی ) حزف اٍل ًبم، ًبم خبًَادگی، ػٌَاى، ًبم داًطکذُ ٍ ًبماسشفبدُ اس کبرر ضٌبسبیی هؼشجز ػکس دار 4.

 رضشِ( ثز رٍی دَضص، در ًبحیِ سیٌِ سوز چخ در سوبم هذر حضَر در هحیظ ّبی آهَسضی الشاهی هی

 .ثبضذ

 داًطجَیبى خبًن ثبیذ سوبهی سز، گزدى، ًَاحی سیز گزدى ٍ هَّب را ثب دَضص هٌبست ثذَضبًٌذ5.

 هشؼبرف ٍ سبدُ ٍ غیز چسجبى ثبضذ، اسشفبدُ اس ضلَارّبی جیي دبرُ ٍ ًظبیز آى در ضأى حزفِضلَار ثبیذ ثلٌذ 6.

 .دشضکی ًیسز

 .دَضیذى جَراة سبدُ کِ سوبهی دب ٍ سبق دب را ثذَضبًذ ضزٍری اسز7.

 .دَضیذى جَراة ّبی سَری ٍ یب دارای سشییٌبر هوٌَع اسز8.

 .ي صذا ًذاضشِ ثبضذکفص ثبیذ راحز ٍ هٌبست ثَدُ، ٌّگبم راُ رفش9.

 رٍدَش، لجبس ٍ کفص ثبیذ راحز، سویش، هزست ٍ در حذ هشؼبرف ثبضذ ٍ ًجبیذ دارای رًگْبی سٌذ ٍ سًٌذ11ُ.

 .ًبهشؼبرف ثبضذ

 .اسشفبدُ اس ًطبًِ ّبی ًبهزثَط ثِ حزفِ دشضکی ٍ آٍیخشي آى ثِ رٍدَش، ضلَار ٍ کفص هوٌَع هی ثبضذ11.

 ادى ّزگًَِ اًگطشز عال ) ثِ جش حلقِ اسدٍاج (، دسشجٌذ ٍ گزدى ثٌذ ٍ گَضَارُاسشفبدُ ٍ در هؼزض دیذ قزار د12.

 .در هحیظ ّبی آهَسضی هوٌَع هی ثبضذ

                       اسشفبدُ اس دهذبیی ٍ صٌذل در هحیظ ّبی آهَسضی ثجش اسبق ػول ٍ اسبق سایوبى هوٌَع هی ثبضذ13.



 فصل دوم: بهذاشت فردی و موازین آرایش در محیط های آموزشی کشور

 ٍاثسشگبى ثِ حزف دشضکی الگَّبی ًظبفز ٍ ثْذاضز فزدی ّسشٌذ، لذا ثذٍى سزدیذ سویشی ظبّز ٍ ثْذاضز1.

 .در هحیظ ّبی آهَسضی ػلَم دشضکی اس ضزٍریبر اسز

 ًبخي ّب ثبیذ کَسبُ ٍ سویش ثبضذ آرایص ًبخي ّب ثب الک ٍ ثزچست ّبی ًبخي در ّز ضکلی هوٌَع اسز2.

 ی ٍ ًبخي ثلٌذ هَجت افشایص ضبًس اًشقبل ػفًَز ٍ احشوبل آسیت ثِ دیگزاى ٍاسشفبدُ اس ًبخي ّبی هصٌَػ

 .سجْیشار دشضکی هی ثبضذ

 .آرایص سز ٍ صَرر ثِ صَرر غیز هشؼبرف ٍ دٍر اس ضئَى حزفِ دشضکی هوٌَع هی ثبضذ3.

 اس دسشْب ٍ ًوبیبى ًوَدى ّزگًَِ آرایص ثصَرر سبسَ ٍ ثب اسشفبدُ اس حلقِ یب ًگیي در ثیٌی یب ّز قسوز4.

 .صَرر هوٌَع اسز

 .اسشفبدُ اس ادٍکلي ٍ ػغزّبی ثب ثَی سٌذ ٍ حسبسیز سا در هحیظ ّبی آهَسضی هوٌَع اسز5.

 فصل سوم: موازین رفتار دانشجویان در محیط های آموزش پسشکی

 فزاگیزاى ٍ رػبیز اصَل اخالق حزفِ ای، سَاضغ ٍ فزٍسٌی در ثزخَرد ثب ثیوبراى، ّوزاّبى ثیوبراى، اسشبداى،1.

 .کبرکٌبى الشاهی اسز

 صحجز کزدى در هحیظ ّبی آهَسضی ثبیذ ثِ آراهی ٍ ثب ادة ّوزاُ ثبضذ. ٍ ّزگًَِ ایجبد سز ٍ صذای ثلٌذ 2ٍ.

 .یب ثز سثبى راًذى کلوبر کِ در ضأى حزفِ دشضکی ًیسز، هوٌَع اسز

 .وٌَع هی ثبضذاسشؼوبل دخبًیبر در کلیِ سهبى ّبی حضَر فزد در هحیظ ّبی آهَسضی، ه3.

 جَیذى آداهس ٍ ًظبیز آى در آسهبیطگبّْب، سبلي کٌفزاًس، راًذ ثیوبراى ٍ در حضَر اسبسیذ، کبرکٌبى ٍ ثیوبراى4.

 .هوٌَع هی ثبضذ

 در سهبى حضَر در کالس ّب، آسهبیطگبّْب ٍ راًذ ثیوبراى، سلفي ّوزاُ ثبیذ خبهَش ثَدُ ٍ در سبیز سهبى ّب،5.

 .ضزٍرر کبّص یبثذاسشفبدُ اس آى ثِ حذ 

 .ّزگًَِ ثحث ٍ ضَخی در هکبًْبی ػوَهی هزسجظ ًظیز آسبًسَر، کبفی ضبح ٍ رسشَراى هوٌَع هی ثبضذ6.

 فصل چهارم: نظارت بر اجرا و پیگیری موارد تخلف آئین نامه

 ًظبرر ثز رػبیز اصَل ایي آئیي ًبهِ در ثیوبرسشبى ّبی آهَسضی ٍ سبیز هحیظ ّبی آهَسضی ػلَم دشضکی1.

 ثبلیٌی ثز ػْذُ هؼبٍى آهَسضی ثیوبرسشبى، هذیز گزٍُ، رئیس ثخص ٍ کبرضٌبسبى آهَسضی ٍ داًطجَیی ٍاحذ

 .هزثَعِ هی ثبضذ

 افزادی کِ اخالق حزفِ ای ٍ اصَل ایي آئیي ًبهِ را رػبیز ًٌوبیٌذ اثشذا سذکز دادُ هی ضَد ٍ در صَرر اصزار2.

 .رجبع دادُ هی ضًَذاًجبم سخلف ثِ ضَرای اًضجبعی داًطجَیبى ا ثز

 


