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من به عنوان دانشجوي دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي زنجان،پايبندي و التزام حرفه اي و قانوني من به عنوان دانشجوي دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي زنجان،پايبندي و التزام حرفه اي و قانوني من به عنوان دانشجوي دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي زنجان،پايبندي و التزام حرفه اي و قانوني من به عنوان دانشجوي دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي زنجان،پايبندي و التزام حرفه اي و قانوني 
خود را به موازين ذيل اعالم خود را به موازين ذيل اعالم خود را به موازين ذيل اعالم خود را به موازين ذيل اعالم 

::::مي نمايممي نمايممي نمايممي نمايم

همواره كسب علم و اخالقيات حرفه اي و صداقت در رفتار و كردار را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار همواره كسب علم و اخالقيات حرفه اي و صداقت در رفتار و كردار را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار همواره كسب علم و اخالقيات حرفه اي و صداقت در رفتار و كردار را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار همواره كسب علم و اخالقيات حرفه اي و صداقت در رفتار و كردار را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار ....1111
....دهيمدهيمدهيمدهيم

تمامي انسانها از هر طبقه و قوم و در هر شرايط و با هر بيماري احترام بگذاريم و با تمام توان در تمامي انسانها از هر طبقه و قوم و در هر شرايط و با هر بيماري احترام بگذاريم و با تمام توان در تمامي انسانها از هر طبقه و قوم و در هر شرايط و با هر بيماري احترام بگذاريم و با تمام توان در تمامي انسانها از هر طبقه و قوم و در هر شرايط و با هر بيماري احترام بگذاريم و با تمام توان در به به به به ....2222
....مراقبت و ارتقاي سالمت آنان كوشا باشممراقبت و ارتقاي سالمت آنان كوشا باشممراقبت و ارتقاي سالمت آنان كوشا باشممراقبت و ارتقاي سالمت آنان كوشا باشم

....سالمتمددجويان را به هر چيز مقدم بدارم و راز نگهدار بيمار باشمسالمتمددجويان را به هر چيز مقدم بدارم و راز نگهدار بيمار باشمسالمتمددجويان را به هر چيز مقدم بدارم و راز نگهدار بيمار باشمسالمتمددجويان را به هر چيز مقدم بدارم و راز نگهدار بيمار باشم....3333

....ن غافل نباشمن غافل نباشمن غافل نباشمن غافل نباشمدانش و مهارت خود را همواره ارتقاء داده و در هيچ زماني از آموختدانش و مهارت خود را همواره ارتقاء داده و در هيچ زماني از آموختدانش و مهارت خود را همواره ارتقاء داده و در هيچ زماني از آموختدانش و مهارت خود را همواره ارتقاء داده و در هيچ زماني از آموخت....4444

در راه پيشرفت و تعالي محيط هاي علمي و آموزشي پيشنهادات و انتقادات سازنده خود را از مسئولين در راه پيشرفت و تعالي محيط هاي علمي و آموزشي پيشنهادات و انتقادات سازنده خود را از مسئولين در راه پيشرفت و تعالي محيط هاي علمي و آموزشي پيشنهادات و انتقادات سازنده خود را از مسئولين در راه پيشرفت و تعالي محيط هاي علمي و آموزشي پيشنهادات و انتقادات سازنده خود را از مسئولين ....5555
....دريغ ننمايم و پذيراي انتقادات سازنده آنان باشمدريغ ننمايم و پذيراي انتقادات سازنده آنان باشمدريغ ننمايم و پذيراي انتقادات سازنده آنان باشمدريغ ننمايم و پذيراي انتقادات سازنده آنان باشم

در انجام فعاليت هاي فردي و گروهي به نحوه مطلوب و با رعايت قوانين به دستيابي بهتر مجموعه به در انجام فعاليت هاي فردي و گروهي به نحوه مطلوب و با رعايت قوانين به دستيابي بهتر مجموعه به در انجام فعاليت هاي فردي و گروهي به نحوه مطلوب و با رعايت قوانين به دستيابي بهتر مجموعه به در انجام فعاليت هاي فردي و گروهي به نحوه مطلوب و با رعايت قوانين به دستيابي بهتر مجموعه به ....6666
....ي و ارتقاء كيفيت فعاليت ها كمك نمايمي و ارتقاء كيفيت فعاليت ها كمك نمايمي و ارتقاء كيفيت فعاليت ها كمك نمايمي و ارتقاء كيفيت فعاليت ها كمك نمايماهداف سازماناهداف سازماناهداف سازماناهداف سازمان

همواره خود را در برابر صيانت از امكانات رفاهي و آموزشي موجود مسئول دانسته و به بهترين نحوه از همواره خود را در برابر صيانت از امكانات رفاهي و آموزشي موجود مسئول دانسته و به بهترين نحوه از همواره خود را در برابر صيانت از امكانات رفاهي و آموزشي موجود مسئول دانسته و به بهترين نحوه از همواره خود را در برابر صيانت از امكانات رفاهي و آموزشي موجود مسئول دانسته و به بهترين نحوه از ....7777
....آنها استفاده نمايمآنها استفاده نمايمآنها استفاده نمايمآنها استفاده نمايم

با رعايت كامل شئون دانشجويي و حرفه اي در محيط دانشگاه ظاهر و در حفظ قداست محيط با رعايت كامل شئون دانشجويي و حرفه اي در محيط دانشگاه ظاهر و در حفظ قداست محيط با رعايت كامل شئون دانشجويي و حرفه اي در محيط دانشگاه ظاهر و در حفظ قداست محيط با رعايت كامل شئون دانشجويي و حرفه اي در محيط دانشگاه ظاهر و در حفظ قداست محيط ....٨٨٨٨
....كوشا باشمكوشا باشمكوشا باشمكوشا باشمپرستاري و مامايي پرستاري و مامايي پرستاري و مامايي پرستاري و مامايي دانشكده دانشكده دانشكده دانشكده 


