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 .سیبدی ثزخَردار استاّويت  اس تحت هزالجت تسكيٌیاحتضبر ٍ رٍ ثِ ثِ کبرگيزی هالحظبت اخاللی در ثيوبراى : مقدمه
در هَرد  Pubmed  ،science direct  ٍIrandoc ًظيز همبالت هٌتشز شذُ در پبیگبُ ّبی ػلویدر ایي هغبلؼِ کتبثخبًِ ای، هزٍر روش: 

صَرت گزفت ٍ ثز اسبط فزاٍاًی هضبهيي هزتجظ ثب هَضَع هغبلؼهِ الهذام ثهِ عجمهِ      هزحلِ پبیبًی سًذگی ٍ ى ثذحبلاخالق پضٍّش در ثيوبرا
 ثٌذی آًْب گزدیذ.

تحت هزالجهت تسهكيٌی ٍ رٍ ثهِ     ثيوبراىثزرسی هتَى هزتجظ ثب ًگبُ اخاللی ثِ پضٍّش ثز رٍی ثيوبراى هحتضز ًشبى هيذّذ کِ  : روش کار
ثيوبراى هحتضز در پزٍصُ ّبی تحميمبتی ثبیذ ثب تَجِ هشبرکت درخَاست ثزای  ٍ آسيت پذیز هيجبشٌذ ثسيبررٍحی  جسوی ٍ احتضبر اس لحبػ

ثز رٍی  تحميكثزخی اس کويتِ ّبی اخالق پششكی اجبسُ  اس ایي رٍ  ثب ًْبیت شفمت ٍ احتزام اًجبم گيزد. ٍ سالهتی ٍ شزایظ ثيوبرٍضؼيت ثِ 
فزایٌهذ هشهبرکت در    ثيوهبر اس  داٍعلجبًِ ثهَدى ٍ درن کبهه     ،گبّبًِآرضبیت َضَػبت هْن در ایي ثيوبراى اخذ اس ه ایي ثيوبراى را ًويذٌّذ.

 چٌيي شهزایغی ههی تَاًهذ   د. دتحميك در خصَص هسبی  دردًبکی ّوچَى هزگ هٌجز ثِ ایجبد پزیشبًی رٍاًی در ثيوبراى هيگز تحميك است.
ی لهذرت تصهوين   ٍاًهذ ثهز ر  َت ػالٍُ ثز ایي ثذحبل ثَدى ههی  تحت الشؼبع لزار دّذ. صبحجِ ّبتَاى آًْب در تكوي  پزسشٌبهِ ّب ٍ یب حتی ه

کٌبر ثيوبر ٍ یب ًيبس ثهِ تهزدد   هبًذى در ثزای خبًَادُ درخَاست تذاخ  در اًجبم تحميك ثِ دلي   .تبثيز ثگذارد گيزی آًْب در رضبیت ًبهِ کتجی
. هكزر ثيي هٌشل ٍ ثيوبرستبى ٍ چبلش ّبی اخاللی ثِ دلي  یبدآٍری ًشبًِ ّب ٍ ػالئن ثيوبری ًيش در رًٍذ اًجبم تحميك هشك  ایجبد هی کٌذ

ِ  درهبًی هحزٍم شذى اس خذهبت هزالجتی ٍ هی تَاًذ ثِ دلي  ًگزاًی ثيوبر ثذ حبل اس رضبیت ثزای اًجبم تحميك اس عزفی  ِ  ثبشهذ. چٌبًچه  اداهه
هحمميي ثبیذ ثِ درخَاست  ّوچٌيي. ًوبیذ الذامثبیذ  آى فَری لغغ ثِ ًسجتهحمك  گزدد ٍی ّوزاّبى یب ثيوبر آسبیش سلت هَجت تحميك

 . تَجِ داشتِ ثبشٌذ ٍ ٍصيت ًبهِ شزػی آداة ثيوبر ثزای اًجبم
ِ شجبّت ّب ٍ تفبٍتْبی هَجَد  در عجمهبت آسهيت پهذیزی جسهوی ٍ رٍحهی،      کذّبی هستخزج اس ثزرسی همبالت هزتجظ ثب تَجِ ثيافته ها: 

ًيبسّبی هؼٌَی ٍ هذّجی،  پزیشبًی رٍاًهی ٍ سهلت آسهبیش    یبدآٍری ًشبًِ ّب ٍ ػالئن ثيوبری، لذرت تصوين گيزی، حضَر خبًَادُ ثز ثبليي، 
 لزار گزفتٌذ.

ثب تَجِ درجِ آسهيت پهذیزی ثيوهبر، ًيهبس ّهبی      ٍ تحت هزالجت تسكيٌی  هسبی  هزثَعِ ثِ تحميك ثز رٍی ثيوبراى رٍ ثِ هَت: نتیجه گیري
پزستبراى لبدر خَاٌّذ ثَد  ثب اسهتفبدُ   دارای پيچيذگيْبی هزثَط ثِ خَد هيجبشذ. ٍ هذّجی فزٌّگی ،خبًَادُ، گزٍُ سٌی ٍ شزایظ اجتوبػی 

 .در ًظز ثگيزًذ تزیي ٍجِاخالق در پضٍّش را در ایي گزٍُ اس ثيوبراى ثِ ثْ ،اس استبًذاردّبی هٌبست
 کلمات کلیدي

 هزالجت تسكيٌی، ثيوبر ثذحبل، هحتضز، اخالق پضٍّش


