منشور اخالقی دانشکده پرستاری و مامایی
وَ ال تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ الَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتى ،هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذى بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَ نَّهُ وَلىٌّ حَميمٌ _ وَ ما يُلَقّاها إِالَّ
الَّذينَ صَبَروا و ما يُلَقّاها إِالّ ذو حَظٍّ عَظيمٍ؛(سوره فصلت ،آيه  43و )43

هرگز خوبى و بدى يكسان نيست ،بدى را با خوبى دفع كن تا دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و صميمى شوند .امّا جز كسانى
كه داراى صبر و استقامتند به اين مقام نمىرسند ،و جز كسانى كه بهره عظيمى (از ايمان و تقوا) دارند به آن نايل نمىگردند.

ما مديران  ،اعضای هيات علمی و كاركنان دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی البرز با اعتقاد به قدرت
اليزال الهی و با توكل به خدای منان در جهت جلب رضای حقتعالی برای نهادينه كردن ارزشهای الهی و انسانی ،توسعه و
ترويج فرهنگ اسالمی ،تکريم ارباب رجوع و ارايه خدمات مناسب به دانشجويان و بيماران و برای تحقق اهداف متعالی
دانشگاه ،منشور اخالقی زير را پذيرفته و عمل به آن را برخود الزم و ضروری میدانيم.
 .1نظــم و انضـبـاط ،ادب و نـزاكـت در رفتار با مراجعان و همکاران را موجب حفظ كرامت انسانی دانسته و
سرلوحه فعاليتهای خود قرار میدهيم.
 .2پـوشش متــناسب با فرهنـگ و مـوازين اسالمی و برخورداری از آراستگی و انضباط را موجب عزت نفس،
احترام و نشاط در همکاران  ،دانشجويان و مراجعين می دانيم.
 .3در هر شرايطی سه اصل خوشرويی ،خوشگويی و خوشخويی را بعنوان زيباترين روش تکريم ارباب رجوع
میدانيم.
 .4صبــر ،بـردبـاری ،متـانت و تحمل ناماليمات در رسيدگی به نيازهای دانشجويان را توفيق الهی و مسئوليتی
خطير و افتخار آفرين میدانيم.
 .5ما برآنيم كه نيازها و انتظارات منطقی دانشجويان و ذينفعان را شناسايی كرده و در جهت رفع و تأمين آنها از
هيچ تالشی دريغ نکنيم.
 .6خداوند را هميشه ناظر بر اعمال خود دانسته و بدون نظارت مافوق نيز به نحو شايسته وظيفه خود را در قبال
مراجعين انجام می دهيم و از مسئوليت و اختيارات خود به طور صحيح استفاده می نماييم.
 .7پاسخگويی مشتاقانه ،اطالعرسانی دقيق و راهنمايی مناسب در امور مربوطه را وظيفه شرعی خود می دانيم.
 .8رازداری ،پرده پوشی و حفظ اسرار دانشجويان ،همکاران و سازمان را بعنوان يك وظيفه اخالقی و قانونی
میدانيم.
 .9رعايت صرفهجويی ،پرهيز از اسراف و بهرهگيری صحيح از اموال و امکانات بيتالمال را از اصول كار خود
میدانيم.
 .11تالش مستمر در ارتقاء دانش و مهارت شغلی از اصول اساسی و حيثيّت حرفهای ما میباشد.
 .11در جهت ايجاد محيطی سالم ،همراه با آرامش ،از هر اقدامی كه صميميّت و اعتماد كاركنان را تضعيف نمايد
پرهيز مینمائيم.
 .12برای ارائه خدمات مطلوبتر از نظرات ،پيشنهادات و انتقادات دانشجويان ،همکاران و مراجعان استقبال مینمائيم.
 .13اين مركز باور دارد كه مشتريان داوران نهايی كيفيت خدمات و دليل بقاء هرسازمانی می باشند بنابراين در جهت
حفظ و ارتقاء سطح كيفی و كمی خدمات و در نهايت رضايت مراجعين تالش مستمر خواهيم نمود.
 .14با اعتقاد به اينکه دانشجويان سرمايه عظيم فکری و انسانی جامعه هستند در كنار آموزش علم و دانش ،در بروز
مهارتهای فرهنگی و اجتماعی دانشجويان تعامل سازنده داشته و به اين امر مهم اهتمام خواهيم ورزيد.
 .15به رعايت شان و كرامت انسانی اساتيد ،همکاران ،دانشجويان متعهد و پايبنديم.

