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 مرداد 95 خیتار در تینها در ،یبررس و بحث مکرر جلسات از پس که مجموعه نیا

 است یکار است، دهیرس رانیا پزشکانروان یعلم انجمن یرهیمد أتیه دییتأ به 9314

 هاراطون دکتر مرحوم دیفق استاد مشارکت با که انجمن قانون و اخالق یتهیکم از

 رحیم دکتر ،یواعظ داحمدیس دکتر ، نورباال یدکتراحمدعل ،یفرهاد داهللی دکتر ان،یدیداو

 دکتر ،یصابر یمهد دکتر ،یاصفهان نصر یمهد دکتر ،دکتر عباس توالیی ،یآصف

 ن،یرالدیظه رضایعل دکتر ،یوسفی حمید دکتر ،یلیجل داحمدیس دکتر ،ینقو دیدحمیس

 نیتدو سال ازهفت شیب مدت در جلسه 35 حدود یط در ،ییطباطبا دمحمودیس دکتر

 .است شده

 

 قانون و اخالق یتهیکم

 نرايا پزشكانروان يعلم انجمن
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 فهرست

 

 صفحه عنوان

 4 رازی زکریای بن محمد از سخنی

 5 مقدمه

 6 منشور اصول

 99 جامعه روان سالمت در اخالقی اصول

 91 پزشکان ایران اصول اخالقی برای انجمن علمی روان

 96 منابع

 91 ضمیمه
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 تعالی بسمه

 

  

 

 چهره،. باشد داشته آراسته ظاهری باید پزشک»

 تمیز و یندآخوش وی هایلباس و موها اندام،

 رویی،ترش از باشد، گفتارخوش و روگشاده باشند،

. کند خودداری کارها در پرواییبی و زدگیشتاب

 در و داشته مالیم لحنی. نباشد زیور و زر به آزمند

 مهربان، بیماران، با. باشد نیکو برخورد، و اخالق

 آنان رازهای یهدارندنگه و سوزدل آنان به نسبت

 رگ چونهم پزشکی اعمال انجام هنگام و باشد

 پزشک چنین،هم. باشد حاضر بیمار بالین بر زدن،

 به که باشد خشن رفتار و گفتار در ایگونهبه نباید

 خوار را خود ایگونه به یا انجامیده بیمار ورزیکینه

 بیمار که بنمایاند بیمار برای کاریخدمت چونهم و

 خود شخصیت باید بلکه ،نباشد لایق ارزش او برای

 به ارجمند را او بیمار، که بنمایاند ایگونهبه را

 اجرا را شادستورهای دل و جان با آورده، شمار

 «.کند

 رازی زکریای بنا محمد
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 مقدمه

 

 بهه  تواند می ،اجتماعیروانی و  زیستی،علوم مرتبط با عوامل  از گیری بهره با پزشکی، ی رشته از ای شاخه عنوان به ،پزشکی روان

 .برساند ظهور ی همنص به را «روانی و رفتاری اختالل از رنجور های انسان آالم تسکین» هنرِ نحو، بهترین

 های جنبه بر تنها نه پزشکان، روان کرد عمل تأثیر ،آدمی عواطف و افکار با تعامل در رشته این کارکرد و ماهیت بهبا توجه 

 که است ضروری ،بنابراین .است مطرح نیز آنان شخصیتی و رفتاری ابعاد از الگوگیری بر بلکه ،بیماران درمانی اثرپذيری

 و آراسته که پزشکی، اخالق به ینمز را خود تنها هن پزشکی، ی حرفه  متعالی های جلوه از یکی عنوان به پزشکان، روان ی جامعه

 با آنان را، ای حرفه مرزهای از تخطّی معدود در مواردِ حال، عین در و کند 9پزشکی روان ی حرفه ی هویژ اخالقِ به ملبّس

 .نماید یادآوری آنان به را حرفه اهمیت و جایگاه و ،آشناترخود  شغلی های میثاق

 تهالش  بها  و شهده  غهرس  ،9391 سهال  از رفتهار  نیهک  و انهدیش  نیهک  رادمردانهی  همهت  به ،ایران درنوین  پزشکی روان نهال

 شایسهته  .دههد  می ادامه خود راه به سرافرازانه زمان این تا انسانی و پزشکی اخالق به متخلّق و دوست انسان دانا، کسوتانی پیش

 تمهام  به خود، مهارتی و صیتخص های آموزش داشتن نگاه روزآمد بر عالوه راه، این تداوم در نیز معاصر پزشکان روان که است

 .باشند وفادار و بند پای ای حرفه اخالق المللي بین های میثاق

 پزشهکی  تهاریخ  دیهرین  و یهن زر سهوابق  از حفاظهت  و ،ایرانیهان  دینی و قومی فرهنگی، خاص های ویژگی به توجه با ،ضمن در

 ی هسهال  هفهت   تهالش  محصهههول کهرا،  خود ای حرفه اخالق منشور ایران پزشکی روان ی هجامع که است ضروری زمین، ایران

 ههای  حرفهه  دیگهر  و حرفهه  ایهن  نظران صاحب نمودهای ره از استفاده با و بوده ایران پزشکان روان علمی انجمن اخالقِ ی هکمیت

 ،کرده حمایت آن از و پذیرفته ،است شده تنظیم و تدوین پزشکی، روان جهانی انجمن اخالقِ مییدا ی هکمیت سند ویژه به ،مرتبط

 داری پهاس  جامعهه  روان سالمت ارتقای راستای در آن، ناصمتخص نیز و رشته این جمعی هویت از آن، مفاد کامل رعایت با و

 .کنند

  

                                                           
است. در برخی موارد برای رعایت اختصار یا با توجه به بافت جمله ممکن است از پزشکی  در روان (ethics) «ای اخالق حرفه»این متن  موضوع 9

 استفاده شده باشد.« ای اخالق حرفه»به جای « اخالق»ی  کلمه
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 منشور اصول

 

. شهوند  مهی  اعهالم  سرزمین این پزشکان روان برای و ایران پزشکی روان در ای حرفه اخالق منشورِ مثابه به زیر 1قواعد و 9اصول

 برابر در تنها نه را خود مسؤولیت اصول، این به عمل و آگاهی با ایران، پزشکان روان علمی انجمن نیز و ،پزشکان روان است امید

 ی هحرفه  پزشهکی،  نامتخصص دیگر حرفه، این ناصمتخص سایر همکاران، جامعه، ها، خانواده برابر در بلکه ،4ناراجعمُ / 3بیماران

ایفها   مربهو،،  ههای  آسیب و پزشکی روان اختالالت درمان و تشخیص گیری، پیشدر راستای  ،خویش قبال در نیز و پزشکی روان

 کنند.

 از اسهتفاده  نیهز  و( 1005 در تجدیدنظرشهده  ،9116) مادرید و( 9111) هاوایی های بیانیه بررسی و مرور ضمن منشور، این در

 رفتهه  ههم  روی (1099 سهال  در هشهد منتشر) پزشهکی  روان جههانی  انجمن در اخالق میِیدا ی هکمیت نهادی پیش اخالقیِ موازین

 ،موزش( آ2) ،پزشكي روان کار( 4) شامل ،شغلی ی هحیط پنج در قواعدی و اصول قالب در اینک که آمد دست به ای مجموعه

 .شود می عرضه ،سازماني فعالیت( 5) و ،عمومي سالمت( 1) ،ژوهش( پ9)

ـ  ،1حرفـه  سـازی بود به برای تالش ،1زيان بخشيپرهیز از  ،6استقالل به احترام ،5رسانيخیر شامل مذکور اصول  کـارگیری  هب

 و، 91وفـاداری  ،99آگاهانـه  رضايت ،90رازداری شامل هم نظر مورد قواعد و بوده 1جامعه به خدمت در پزشكي روان تخصصِ

 .است 93برابری

 مراقبهت  کیفیت و پزشکی، روان اختالالت روان، سالمتهای  در حوزه دانش یارتقا با متناسب که است بینی پیش قابل و بدیهی

 .بود خواهند تجدیدنظر قابل منشور این موازین پزشکی، روان

 ند از: ا این اصول و قواعد مربو، عبارت

                                                           
1
 principles 

2
 rules 

3
 patients 

4
 clients 

5
 beneficence 

6
 respect for autonomy 

7
 nonmaleficence 

8
 seeking betterment of the profession 

9
 applying psychiatric expertise to the service of society 

10
 confidentiality 

11
 informed consent 

12
 fidelity 

13
 equity 
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 فعالیـت  نوعی و «سالمت» ذاتیِ را آن و بوده لیقا «اخالقی» اساس ،روان سالمت ارتقای و حفظ تأمین، برای پزشکان، روان ـ4

 .ندکن می تلقی اخالقي

 و اخـالق  عملـي  ی هفلسـ   پهذیرش  با و دانند می مهم خود ایِ حرفه زندگی در راای  حرفه اخالق به بندی پای پزشکان روان ـ2

 .شوند می آن نشاغال و حرفه این به عمومي اعتماد افزايش موجب و کرده عمل آن چارچوب در موجود قوانین به احترام

 و بیمـاران  مصـال   دیگر سوی از و ،را جامعه حقوق و الزامات سویی از ،بیماران با خود ارتباط در پزشکی روان ناصمتخص ـ9

 .ندکن می رعایت ،آگاهانه رضایت و رازداری استقالل، به احترام ی هزمین در ویژه بهرا،  آنان ی هخانواد

 نیهز  و ه  حقیقهت  بهه  تعههد  و عهد به وفایه   «وفاداری» ی هقاعد و «استقالل به احترام» اصل ی هپای بر پزشک، روان ـ9ـ4

 .داند می رازداری رعایت به ملزم را خود «بخشی زیانپرهیز از » و «رسانیخیر» اصول

 مشهاوره  و معاینه اتاق درو  خصوصی، ی هپروند در صرفاً را مُراجع/  بیمار اظهارات باید که است معتقد پزشک روان ـ9ـ2

 .کند حفظ

و  ؛نیهز تسهری دارد   اوی رازداری پزشهکی تها پهس از مهرگ      در زمینهه  / مراجع داند که حق بیمار می پزشک روان ـ9ـ9

 تواند اسرار او را فاش کند. نیز نمی جعا/ مر پزشک پس از مرگ بیمار روان

 واجهد  نِامراجعه /  بیمهاران  ههای  خواسهته  بهه  نشهت گذا احتهرام به معنای  را «استقالل به احترام» اصل پزشک، روان ـ9ـ1

در  ،بر بیمار / مراجهع  خارجی های محدویت و فشارهانبودن » شامل صالحیت این وجود. شرایط ددان می 9صالحیت

 است. «داوطلبانهه گیری تصمیم توان الزم، درک توانِ اراده، مثله  حیاتی ذهنیِ های تواناییکنار وجود 

 هه  قضايي مقامات درخواست یابیمار / مراجع،  خود درخواستمحدود به تنها  را رازداری پزشک شرایط نقض روان ـ9ـ5

 خطـر  ،/ مراجهع  بیمهار  اظههارات بنا بهه   کهی آن را مجاز می شمرد و در موارد می داند ه  انآن امثال و وکال نه و

 را تهدید کند. دیگر فرد یا و او خودِ، آسیب شديد رواني يا جسمي

 اوخواهند که در مورد  پزشکان می ی فردی انتشار یافته و از روان های عمومی مطالبی درباره در مواردی که در رسانه ـ9ـ6

در چنین مواردی اظههارنظر   و ،خود را بیان کند ديدگاه کليتواند در این اظهارنظر  پزشک می اظهارنظر کنند، روان

شخصاً فرد موردنظر را مورد مصاحبه و معاینهه  ( 9داند، مگر آن که ) را اخالقی نمیخاص  فردیی  تخصصی درباره

فهراهم  پزشهک   پزشک داده باشهد. روان  ی آن را به روان رسانی درباره ی اطالع ( خود فرد اجازه1قرار داده باشد و )

 داند. می «آگاهانه رضایت» و «استقالل به احترام» اخالقی اصل دو در جهت رعایت راآوردن این دو شر، 

                                                           
1
 competent 
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 و ياخالق موازين به بندی پای و علمي موازين بر طتسل با ،کنند فعالیت می پژوهش و آموزش ی حوزه درکه  نیپزشکا روان ـ1

ی آموزش رعایت کرده و بها ایهن نگهرش     حقوق بیماران را در عرصه وپژوهش ی  را در عرصه ها آزمودنی حقوق فرهنگی،

 کنند. جلب می پزشکی روان ی حرفه بهرا  1نظارت تحت افراد و 9فراگیران اعتماد ، خود

 بلکهه  ندانسهته،  مشهاوره  یها  درمان ،پژوهش رفتِ پیش مانع تنها نه را آگاهانه رضایت کسب پزشکی روان نامتخصص ـ1ـ4

 به. می دانند فرد رضايت و آگاهي صالحیت، شاملرا  آگاهانه رضایت مهم عناصرآنان، . دانند می آن تقویت موجب

 پس و( 3-4بند در مشروح) صالحیت بودن دارا شر، به مُراجع،/  بیمار/  آزمودنی که است ضروری دیگهر، عبارت

 .کند گیری تصمیمبرای شرکت در آن  مشاوره،/  درمان/  پژوهش به مربو، اطالعات دریافت از

نهوع نتهایج    بر هردو ه  رانی نماهای بالینی، و سخن در قالب مقاله، کتاب، راه ه  ها در انتشار نتایج پژوهشپزشکان  روان ـ1ـ2

 کننهد و  کیهد مهی  أهها ت  حاصل از داده گیریِ های نتیجه ها ومحدودیت نیز بر ارزش احتمالی یافته ها و مثبت و منفی آن

 .برند نام میبه وضوح را  های دارویی های مالی، اعم از دولتی، خصوصی و شرکت حمایت

 ،شخصهی  منهافع  و هها  سهلیقه  بهه  توجهه  بهدون  ی،ا حرفهه  اخهالق  و علمهی  مهوازین  رعایهت  اهمیهت  درک با پزشکان، روان ـ5

 .بخشند می ارتقا را خود های مهارت و بالیني های گیری تصمیم

 خهود،  دانهش  4داشهتنِ  نگهاه  روزآمهد  گیهر بهرای   تالش پی ضمن ،بالینی خود 3توانمندی استمرار برای پزشکان روان ـ5ـ4

 آمیـزِ  موفقیـت  ستکارب به بلکه نیست، درمانی های برنامه درک بهر کیمت تنها تخصصی، مهارت کسب که معتقدند

 .است وابستهنیز  ها برنامه آن

 خهود  شخصهی  نیازههای  بهرآوردنِ  بهر  دممقه  را آنان منافع و مصال  حداکثر شان، بیماران سالمت تأمین در پزشکان، روان ـ6

 .دانند می

 بیماری و کرده معاینه شخصاً، خود، را او که کند می توصیه فرد یک برای را اجباری درمان صورتی در پزشک، روان ـ6ـ4

 .باشد داده تشخیص اجباری درمان و بستری های مالک واجد را وی

 دهند: قرار می خویش ای حرفه فعالیتِ ی هسرلوح رازير  موارد به عمل و توجه پزشکان روان ـ7

 .خود تخصصی دانش کردن روزآمد ـ7ـ4

                                                           
1
 trainees 

2
 supervisees 

3
 competence 

4
 updating 
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 .همكاران با یا حرفه اخالقمبتنی بر  تعامل برقراری ـ7ـ2

 .تضرور موارد در ن،اصمتخص سایر و همکاران با مشاوره درخواست ـ7ـ9

 بهرای  را خود های مهارت که مواردی در خویش، فردیِ های محدودیت به اذعان با پزشکی، روان نامتخصص ـ7ـ9ـ4

 مشـاوره خود باصالحیت  انهمکارهمکار یا  با ،ببینند ناکافی بیماران، تخصصیِ نیازهایِ ی همه به گویی پاسخ

 .دهند می ارجاع او به را بیماردر صورت لزوم،  ،یاکرده 

 .ای حرفه اخالق موازین رعایت با يدرمان روان انجامـ 7ـ1

در اختیار او قهرار داده اسهت، جهز    در طی درمان از اطالعاتی که بیمار  تادقت مراقب است  به پزشک روان ـ7ـ1ـ4

 اقتههدارِموقعیههت از  ؛ واسههتفاده نکنههد یههابی بههه مقاصههد درمههانی و در جهههت مصههال  بیمههار، دسههتبههرای 

 گذاشهتن  ریتأث یبرادر اختیار او قرار داده است،  ،درمانی ویژه روان درمان، و به شرایطکه  9فردی منحصربه

 .استفاده نکند نباشد، درمان اهداف جهت در ماًیمستق که یشکل هر به مار،یب بر

و  نبسـتگا  بـا  ارتباط درمانيو  بیمار، بستگان و بیمار با ،تجاری ارتبا، ازجمله ،غیردرماني ارتباط برقراری از پرهیزـ 7ـ5

 .خود دوستان

بسهتگان نزدیهک و    و بیماران با ،تجاری ارتبا، ارتبا، غیردرمانی، از جمله برقراری که داند می پزشک روان ـ7ـ5ـ4

خلهل در   باعهث  ،خهود  دوستان و خویشاوندان با درمانی ارتبا، برقراری موارد برخی در نیز و ،آنانکلیدی 

آسهیب زده و   درمهان  رفهتِ  پیشو تشخیص بیمار،  ،ارزیابی به تواند بینی و قضاوت بالینی او شده، و می واقع

 بهه فراینهد درمهان   آسیب رسهاندن   در نهایت و ،صمتخص هبیمار 1درمانی اتّحادِ یا پیوند تضعیف منجر به

 . شود

 پهذیرش : دانهد  مهی  غیرمجهاز  احیانهاً  و انگیهز  بحث پیوندهای نوع این از هایی مثال را موارداین  نمونه، برایـ 7ـ5ـ2

/  بیمهار  بهه  دارو ویهژه  بهه  کهاال  فروش میهمانی، به مُراجع/  بیمار دعوت مُراجع،/  بیمار عنوان به دوستان

 . مُراجع

بهتر است ی درمانی یا قضاوت بالینی آسیب بزند،  به رابطهدر بعضی موارد که ممکن است  ها، عالوه بر اینـ 7ـ5ـ9

 نیز نپردازد. خود جوی دانشپزشک به درمان  روان

                                                           
1
 unique position of power 

2
 alliance 
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 4زدمُ دست تقسیم عملیات نوع هر در شراکت از خودداریـ 7ـ6

 یها  پزشهکان  سایر ی هالزحم حق از درصدی دریافت ازای به آن مطابق کهرا  توافقی پزشکی روان نامتخصص ـ7ـ6ـ4

، کننهد  وسهاطت  یها ارجهاع بدهنهد    بیمهار آنان  به ه روان بهداشت های تیم اعضایه مانند  غیرپزشک افراد

 .دانند می اخالق با قانون و مغایرآن را  و مزد دست تقسیم را عملیات این و ،شناسند می قبول غیرقابل

 .بیمار به شده هیارا درمانی خدماتِ با نامتناسب وجوه اخذ از پرهیزـ 7ـ7

 .بیمار به غیرضروری های هزينه تحمیل از پرهیزـ 7ـ8

 .تجهیزاتي و دارويي های شرکت تطمیع یا تبلیغ تحت تأثیر غیرموجه تجهیزات و دارو ترویج و تجویز از پرهیزـ 7ـ3

 .بستگان کلیدی او پرهیز از برقراری هرگونه ارتبا، جنسی با بیمار و -41-7

  

                                                           
1
 fee splitting 
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 جامعه روان سالمت در اخالقي اصول

 

 ،رسانیخیر قواعد و اصول از گیری بهره با منظور، این برای و بوده کوشا مردم عموم روان سالمت یارتقا جهت در پزشکان روان

 .کنند می هیارا را خود خدمات جامعه، به خدمت در پزشکی روان تخصص کارگیری هب و برابری،

 شهود،  می انجام پزشکی روان اختالالت از گیری پیش و روان سالمت یارتقا هدف با که عمومی های آموزش از پزشکان روان ـ4

 .دکنن می مشارکت ها آن در و کرده حمایت

 و شناسهایی نیازمنهد   و ،شهده  ظهاهر  زنهدگی  ی هاولیه  سهنین  در غالباً پزشکی روان اختالالت های نشانه و میعال که جا آن از ـ2

 .ندکن می ترغیب را روانی اختالالت تظاهراتی  درباره مردم عموم سازی آگاه پزشکان روان ،هستند هنگامزود ی همداخل

 خطهر  از و داشهته  معطهوف  کودکان در پزشکی روان اختالالت پیدایش از گیری پیش اهمیت به ای ویژه توجه پزشکان روان ـ9

ههای اجتمهاعی،    هها و تبعهیض   عهدالتی  ماننهد بهی   ،و عوامهل اجتمهاعی   خانگی، های تنش با کودکان اختالالت ی هرابط جدیِ

 .هستند آگاه ،جنگی شرایط و شهری زندگی های تعارض

 منهد  بهره آن از و دارند بازتواني خدمات بهجدی  نیاز پزشکی روان اختالالت به مبتالیان از زیادی تعداد که این به علم با ـ1

 .کنند می ترویج را ها آن به رسی دست سهولت و خدمات نوع این ی هیارا پزشکان روان شوند، می

 سالمت های ییآ گردهم درآمده  دست به های فرصت از استفاده با و کرده مبارزه پزشکی روان اختالالت انگِ با پزشکان روان ـ5

 یههای  انسهان  بیماران این تمام که این ماننده  پزشکی روان اختالالت ی درباره شايعنادرست  باورهایاصالح برای  عمومی،

پزشهکی ه ماننهد ایهن کهه       روان های رشته و درمان ی دربارهه و نیز   ندارند اراده قدرت بیماران این که آن یا هستند خشن

 کنند. شود ه تالش می ها می پزشکی باعث اعتیاد بیماران به آن تأثیرند یا مصرف داروهای روان پزشکی بی های روان درمان

 نژادی، قومی، های گروه علیه تبعیض اِعمال هدف با که شخصی یا اجتماعی دولتی، های فعالیت در مشارکت از پزشکان روان ـ6

 .کنند می پرهیز شوند، می برپا ها گروه سایر یا جنسیتی، دینی،

و بها ههدف    ،کهرده  مسهؤولیت  احسهاس  پزشهکی،  روان امهور  در صـالحیت  فاقـد  افراد ی همداخل صورت در پزشکان، روان ـ7

 .کنند می آگاه را مسؤوالن و جامعه های مناسب راه از روشنگری
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 رانيا پزشكان روان يعلم انجمن یبرا ياخالق اصول

 

سازی ودب به یبرا تالش ،یبخش زیان از زیپره ،یبرابر ماران،یب به احترام، یرسانخیر اصول به پزشکان ایران علمی روان انجمن

 یبرا را اصول نیا به عمل انجمن،. است متعهد جامعه به خدمت در یپزشک روان تخصص یریکارگ به و ،یپزشک روان ی حرفه

 د.کن یم جیترو خود یالملل نیب و یمل ردبُ راه اساس عنوان به را اصول نیا و ل،یتسه ی خوداعضا

 به شان، مارانیب به سوزانه دل و ستهیشا مراقبت ی هیارا در پزشکان روان یها ییتوانا یارتقا منظور به انجمن :يرسانخیر ـ4

 .کند یم اقدام گوناگون یآموزش یها تیفعال

 را خود ارتبا، و کند یم مشارکت پزشکی ی کوریکولوم و سرفصل دروس روان هیته دراین نقش،  یفایا یبرا ،انجمن ـ4ـ4

 .کند یم حفظتخصصی  ی نامه دانش و نامه یگواه ی ممتحنه یها تأیه ،یآموزش مراکز با

 مورد در روزآمد اطالعات خود، یاعضا توسط شدههیارا یپزشک روان خدمات تیفیک از نانیاطم یبرا ،انجمن ـ4ـ2

 ،یبازآموز التیتشک اندازی راه به و کند یم منتقل اعضا به را یابی ارزش ی نهیزم در ینوآور و یعلم یها رفت شیپ

 به را اعضا و ،پردازد یم است موجود یِعلم و ینیبال اطالعات ی کننده منعکس که ییها خبرنامه و ها همجل انتشار

 .کند یم بیترغ نینو دانش دیتول و پژوهش در شرکت

 به و ؛است آگاه یدرمان اخالتمد و یپزشک روان اختالالت ی نهیزم در آموزش در خود یاعضا مهم نقش به انجمن ـ4ـ9

 .کند یم بیترغ را یآموزش یها برنامه یابی ارزش و ؛ندیب یم تدارک را الزم یآموزش مواد ی تهیه  منظور نیا

 استقالل به عملدر  و نگرش در تا کند یم قیتشو را خود یاعضا انجمن .مارانیب یبرابر و استقالل، شأن به احترام ـ2

 د،نکن یم لیتسه را هدف نیا که یگرید یها تیفعال برد شیپ در و کنند حفظ را آنان نأش و بگذارند احترام مارانیب

 .بکوشند

 به یتخصص دگاهید و ؛کند یم تیحما یروان اختالالت به انیمبتال حقوق حفظ در یالملل نیب و یمل ابتکارات از انجمن ـ2ـ4

 خدمات به یرس دست در یبرابر و ؛کند یم بیترغ یپزشک کل و پزشکی را در روان یماریب بر یمبن نه و ماریب

، یاقتصاده  یاجتماع و ینید ،یقوم ،ینژاد ،تییجنس مختلف سنی،های  ، در گروهگوناگون افراد یبرا را روان سالمت

 د.کن یم قیتشو
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 تگریحما یاجتماع یها گروه گرید و مراقبان و مارانیب از متشکل یها انجمن باایران  پزشکان روانعلمی  انجمن ـ2ـ2

 آموزش خدمات، ی بودجه شیافزا یبرا یمال ی کننده تیحما یها سازمان و دولت تیحما جلب به و کند یم یهمکار

 .پردازد یم ییزدا انگ یها تیفعال و جامعه، سط  در

 خدمات، یزیر برنامه در مراقبان و مارانیب دادن شرکت و یاریه خود یها گروه جادیا از تیحما، با انجمن ـ2ـ9

 ی هیارا مراکز در مارانیب استخدام مناسب، طیشرا وجود صورت در و ،دهد یم ارتقا را مراقبان و مارانیب یتوانمندساز

. کند یم تشویق را ها آن رهیمد یها تأیه در مارانیب حضور و یاجتماع ه یروان یها باشگاه در روان سالمت خدمات

 .کند یم تیحما ییزدا انگ یها برنامه، و مراقبان و مارانیب از تیحما یها سازمان و نهادها از انجمن

زیان  و بیسآتحمیل  تواند موجب می ی شرایطی که افزایش آگاهی اعضای خود درباره، برای انجمن .يبخش زيان از زیپره ـ9

 .گذارد یم اجرا به و کند یم جیترو و هیته پزشکان روان به یاری یبرا را ییها مشی خط ،شود ماریب به

 زین و ،یآموزش رانیفراگ و پژوهش یها یآزمودن ،مارانیب به نسبت پزشکان روان و خود ابراز وفاداری یبرا ،انجمن ـ9ـ4

 مورد در ییها نامه وهیش و ردهابُ راه ف،یوظا نیا انجام بر ازهایامت گرید و یمال یازهایامت ریثأت احتمال از زیپره یبرا

 .کند یم هیتهودیگر صنایع،  ییدارو عیصنا لیقب از ،بودجه نیمأت منابع با ارتبا، یچگونگ

 روان، سالمت بر بار احتمالی ، از نظر اثرات زیانرا یعموم نیقوان و ها استیس که داند یم خود ی فهیوظ انجمن ـ9ـ2

 از خدمات نیا که آن نیتضم یبرا ،انجمن. کند شیپا ،جامعه تیحما ای یاجتماع خدمات ،یپزشک روان مراقبت

 .دهد یم انجام را مناسب یها اقدام ریسا و یابی تیحما ،نرود تر نییپا قبول قابل یاستانداردها

 واقف یپزشک روان مستمر رفت شیپ و انسجام ،جیترو در خود تیولسؤم تیاهم به انجمن .حرفه سازیبود به یبرا تالش ـ1

 .است

. کنند تیفعال خود ی رشته در یفیک سط  نیباالتر در بتوانند کهرا قایل است  حق نیا پزشکان برای روان انجمن ـ1ـ4

 خدمات ی هیارارای ب الزم طیشرا جادیا یبراور، انجمن ظبه این من. دکن می قیتشویابی به این شرایط را  دستانجمن 

 .کند تالش می جامعه حق به انتظارات نیتأم در پزشکان روان کردن توانمند و یپزشک روان

 در یسع ،یاقتصاد و یاجتماع اهداف با پزشکان روان و یپزشک روان از سوءاستفاده ی نهیشیپ از یآگاه با انجمن ـ1ـ2

 یها گزارش ی هیارا و نامناسب یها درمان یبرا فشاراعمال  موارد، نیا ی جمله از. خواهد داشت ها آن رفع و ییشناسا

 ،خود امکانات ی همه از تواند می گیری از این موارد انجمن برای پیش. زند یم بیآس ماریب منافع به که است ینادرست

 .کند استفاده ،انجمن جهانی روانپزشکی ارتبا، با ازجمله
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 و ؛دنقراردار خوردن انگ معرض در ،شان مارانیب مانند ،زین پزشکان روان که است حساس تیواقع نیا به انجمن ـ1ـ9

 و خود ی حرفه در اشتغال یبرا پزشکان روان حقِ از انجمن. شوند زیآم ضیتبع اقدامات یقربان است ممکن نیچن هم

 .کند یم تیحما مارانیب یاجتماع حقوق و یپزشک یازهاین از دفاع

 ی تهیکم لیتشک به مبادرت ،خود یاعضا انیم در یا حرفه اخالق اصول بر یمبتن رفتار جیترو و ارتقا یبرا ،انجمن ـ1ـ1

 ییها تیفعال مورد در و کرده هیته سند نیا اصول یمبنا بر را یمل ای حرفه اخالق نیمواز تهیکم نیا. کند یم اخالق

های الزم را  نامه آیین ،نیچن هم ته،یکم نیا. دهد یم نمود ره خود یاعضا به هستند نادرست یا حرفه اخالقنظر  از که

 شود ه مطرح می یا حرفهاخالق  اصول از خارج رفتار خاطر به انجمن یاعضا هیعل که یاتیشکا مورد در قیتحق یبرا

 ینمودها ره و مقررات تیرعا از نانیاطم یبرا. کند میتدوین  ه ندارند را آن تیصالح که ییها حوزه در تیفعال مانند

 کند. یم هنگآ هم کشور یپزشک یها انجمن ریسا اخالق یها تهیکم با را خود یها تیفعال تهیکم نیا ،یمل

 قرار فشار تحت یا حرفه اخالق اصول با ریمغا تیفعال به اقدام یبرا ینهاد هر طرف از که خود یاعضا از انجمن، ـ1ـ5

 .کند یم یاخالق و یقانون تیحما ،رندیگ

 متفاوت نظرات با خود یاعضا حضور از د وکن یم بنا یساالر مردم اصول طبق را خود یسازمان تیحاکم انجمن ـ1ـ6

 جادیا جهت را ییکارها راه هدف نیا به دنیرس یبرا انجمن. کند یم قیتشو را مختلف یها دگاهید انیب و تیحما

 ،ها کند تا اعضای آن اتخاذ می ی استانی هها شاخهو  ،ی علمیها تهیکم ،رهیمد أتیهه  انجمنی  کننده اداره یها تشکل

های  های ثابت برگزیده شوند. شیوه از طریق انتخابات منظم و برای دورههای مختلف هستند،  که معرف دیدگاه

 است.  ش افو  ساالرانه مردمانتخابات 

 و دانش کاربرد را خود یها تیمسؤول نیتر عمده از یکی انجمن .جامعه به خدمت در يپزشك روان تخصص یریکارگ هب ـ5

 .داند یم جامعه سالمت یارتقا در یپزشک روان یتخصص یها مهارت

 .کند یم ریتفس و گستراند یم عموم یبرا را مهم یا حرفه یها دگاهید و یعلم یآگاه انجمن ـ5ـ4

 ماران،یب حقوق مورد در یالملل نیب و یمل یها شیهما در شرکت و ها تشکل با یهمکار ریگ یپ تیقاطع با انجمن ـ5ـ2

و  است الزمو غیرداروییِ  ییداروهای  انواع درمان به یرس دست و مشابه، خدمات و بودجه روان، سالمت التیتسه

 .می داند نآنا یزندگ تیفیکارتقای  وبیماران  حقوق از تیحمارا  اقداماین  از هدف

 فقر، مانند ،روان سالمت بر مؤثر یاجتماع مشکالت یمدهاآ یپ و علل مورد در که را ییها پژوهش ی توسعه انجمن ـ5ـ9

 مداخالتبه  مربو، قاتیتحق یها افتهی کاربرد . انجمن ازکند یم قیتشو شوند یم انجام ،یعیطب یایبال ،(تروما) بیآس
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 گونه نیا انیقربان در نامطلوب یروان یمدهاآ یپ از یریگ شیپ ی بارهدر یآموزش یها برنامه مانند ،رانهیگ شیپ

 .کند یم تیحما ،حوادث

، ایجاد در مانند آن، و یطبقات شکاف ،یکار یب ،خشونت فقر، جمله از ،یاجتماع مطلوبنا یها دهیپد ریتأث به توجه با ـ5ـ1

 تدارکرا  ها دهیپد نیا از یناش یروان ابعاد مورد در یا ژهیو یها برنامه انجمن ،یپزشک روان اختالالتیا تشدید  تداوم

 نیتسک و یریگ شیپ جهت در یردولتیغ و یدولت کارگزاران با ،عواملاین ثیر أو در مورد ت ؛کند یم لیتسه ای ندیب یم

 یبرا یرفتار علوم و اعصاب علوم ،یپزشک روان یِعلم یها ییتوانا از انجمن. کند یم یهمکار یحوادث نیچن یمدهاآ یپ

 .کند یم استفاده این عوامل از یناش مشکالت با برخورد

 یبشر ی جامعه مجموعه بود به راه در که یافراد ریسا با یگروه های فعالیت در خود یاعضا مشارکت از انجمن ـ5ـ5

 .کند یم تیحما ند،ا فعال

 یرسان اطالع جامعه به و آورد یم عمل به یقانون اقدام یدرمان امور در تیصالح بدون افراد دخالت مورد در انجمن ـ5ـ6

 .کند یم
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