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 سوگند نامه مامایی

َليت خدهت بِ خلك را بر ئهَفميت بِ پبيبى رسبًدُ ام ٍ هس را بب كبرضٌبسي هبهبيياكٌَى كِ بب عٌبيبت ٍ الطبف بيكراى الْي دٍرُ 

عْدُ گرفتِ ام، در پيطگبُ لرآى كرين بِ خداًٍد لبدر هتعبل كِ داًبي آضكبر ٍ ًْبى است ٍ ًبهص آراهص دل ّبي خردهٌداى ٍ 

ّوَارُ حدٍد الْي ٍ احكبم همدس ديٌي را هحترم ضوبرم، از تضييع حمَق  گٌد يبد هي كٌن كِيبدش ضفبي آالم دردهٌداى، سَ

هرالبت، ارائِ در  .بپرّيسم ٍ سالهت ٍ بْبَد آًبى را بر هٌبفع هبدي ٍ اهيبل ًفسبًي خَد همدم دارم هراجعييكليِ ٍ  ، ًَزاداىهبدراى

ًَي، فبش ًسبزم، خَد را ًسبت بِ حرين عفبف را رعبيت كٌن ٍ اسرار بيوبراى خَد را، جس بِ ضرٍرت ضرعي ٍ لبً درهبىهعبيٌِ 

ٍ حرهت ّوكبراى هتعْد بداًن ٍ از آلَدگي بِ اهَري كِ بب پرّيسكبري ٍ ضرافت ٍ اخالق پسضكي  هبهبييحفظ لداست حرفِ 

ى خَيص تالش كٌن ٍ از دخبلت در اهَري كِ آگبّي ٍ هْبرت الزم را در آهٌبفبت دارد اجتٌبة ٍرزم، ّوَارُ براي ارتمبء داًص 

، حفظ ٍ ارتمب سالهت جبهعِ را اعتالء فرٌّگ ٍ آگبّي ّبي عوَهي تالش ًوبين ٍ تأهيي ،در اهر بْداضت ،ًدارم خَدداري ًوبين

 .َليت اسبسي خَيص بداًنئهس
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