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 اصول تصمیم گیری اخالقی " اعضای هیات علمیبرگزاری کارگاه توانمندسازی   “ 

   و اخالق پزشکی "پایبندی به اصول اخالق حرفه ای"تدوین دو محتوای آموزشی مجازی اخالق حرفه ای  (

 دانشگاه   LMSو بارگزاری برروی سامانه ( کسب رضایت و برائت از بیمار

 97برگزاری دو کارگاه در زمینه اخالق در پژوهش جهت اعضای هیات علمی در سال  

  اعضای هیات علمی اخالق حرفه ای در دانشکده ها توسط نهاد رهبری  برگزاری کارگاه توانمندسازی

 دانشگاه 

    شرکت تعدادی از اعضا هیات علمی در کارگاه تدوین 

 حرفه ای همدان /درسنامه اخالق پزشکی 

 

 



تاسیس کانون اخالق حرفه ای دانشجویی زیر نظر معاونت فرهنگی دانشجویی 

    برگزاری کارگاه مقدماتی اخالق حرفه ای ویژه اعضای انجمن دانشجویی اخالق حرفه ای دانشگاه 

  برگزاری نشستهای مشترک اساتید و دانشجویان در زمینه اخالق حرفه ای در دانشکده های بهداشت

 ،دندانپزشکی،پیراپزشکی  

      ارائه گزارش فعالیتهای کانون اخالق دانشجویی 

 

 



 برگزاری کالس آشنایی با اصول اخالق حرفه ای و نحوه ارتباط با بیمار جهت دستیاران

 جدیدالورود  

 ساعت کنفرانس با موضوع اخالق پزشکی برای مشمولین آموزش مداوم در سال  8برگزاری

 گذشته 

  برگزاری کارگاه اخالق حرفه ای ویژه اعضاء هیات علمی و دانشجویان و کارکنان در

 دانشکده پرستاری مامایی    

 برگزاری کارگاه اخالق حرفه ای ویژه اعضاء هیات علمی ، دانشجویان و کارکنان بیمارستان

 امام خمینی  

 برگزاری کارگاه اخالق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسالمی در نظام اداری توسط نهاد

     مقام معظم رهبری و امور بانوان



  ده طرح تحقیقاتی در زمینه اخالق حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 

 



 با فراخوان به دانشگاههای “ درسنامه آداب پزشکی”شروع فرایند تدوین

در خصوص همکاری در تدوین  3علوم پزشکی کشور و کالن منطقه 

 درسنامه آداب پزشکی  

 

 و ارسال محتوا به  4-3-2- 1“ درسنامه آداب پزشکی”تدوین کامل
 جهت دریافت نظرات 3دانشگاههای کالن منطقه 

 



راهنمای رفتار حرفه ای  "تدوین و گرد آوری مجموعه   ” 

  تدوین منشور اصول اخالق و رفتار حرفه ای در دانشکده پزشکی 

 اعضا درسه حیطه تدوین و ابالغ منشور اصول اخالق و رفتار حرفه ای

 پرستاری مامایی  کارکنان در دانشکده هیات علمی،دانشجویان و 

 تدوین شیوه نامه مسابقات اخالق حرفه ای کارکنان دانشگاه در حوزه

 های معاونتها ، مراکز آموزشی درمانی و دانشکده ها

 



  برگزاری جشن روپوش سفید و اهدای بسته های هدیه حاوی روپوش و گوشی پزشکی به دانشجویان

 پزشکی قبل از ورود به بخشهای بیمارستان  

  طراحی و ایجاد سامانه اخالق حرفه ای دانشگاه به آدرسhttp://pec.kums.ac.ir  )  جهت

و دریافت پیشنهادات و نظرات دانشجویان و  ... آشنایی با مفاهیم اخالق حرفه ای ،دستورالعملها ،اخبار

 اعضاء هیات علمی

 

 



 شورای اخالق حرفه ای دانشگاه 

 (معاونت آموزشی)کمیته اخالق در آموزش 

 (معاونت درمان)کمیته اخالق بالینی دانشگاه 

  کمیته اعتالی اخالق حرفه ای 

 کمیته اخالق حرفه ای سازمان نظام پزشکی 

 کمیته های اخالق در مراکز آموزشی درمانی و دانشکده ها 

  کمیته تدوین درسنامه اخالق و آداب پزشکی 

 (  معاونت تحقیقات)کمیته اخالق در پژوهش 

کمیته های  اخالق معاونت بهداشتی ، غذا و دارو و فرهنگی دانشجویی 
  

 
 



  ابالغ آموزشی به دانشکده ها و گروههای آموزشی در راستای اجرای برنامه مدون آموزشی

حرفه ای در آموزش و /دانشجویان بر اساس تم طولی و گنجاندن اهداف آموزشی اخالق پزشکی

   ( کاراموزی،کارورزی و کارورزی در عرصه)ارزشیابی فراگیران 

  تدوین درسنامه جامع آداب پزشکی در راستای آموزش اخالق بصورت تم طولی در دوره پزشکی 

 دانشکده های پزشکی ،  “ وضعیت تدریس و آموزش اخالق در رشته های علوم پزشکی”ارائه گزارش

داروسازی، دندانپزشکی ، پرستاری مامایی کرمانشاه و سنقر ، پیراپزشکی به معاونت محترم آموزشی  

 وزارت بهداشت  

   ارائه گزارش وضعیت آموزش و تدریس  آداب پزشکی به معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت 

  

 

 



  اجرای دو دوره انتخابات و نظرسنجی آنالین استاد نمونه اخالق حرفه ای از دید گاه
 دانشجویان 

  تقدیر ساالنه از اساتید برگزیده اخالق در هفته بزرگداشت مقام معلم و معرفی
 نفرات برگزیده به تفکیک دانشکده   

  ،ارزشیابی اخالق حرفه ای دستیاران در کمیته های ارزشیابی سطوح دانشکده
 بیمارستان و دانشگاه

  طراحی چک لیست و ارزشیابی ساالنه اخالق حرفه ای کارکنان مرکز آموزشی
 و معرفی افراد برتر ( ع)درمانی امام رضا

 

 



و تعیین مصوبه تشکیل   3برگزاری نشست روسا و معاونین دانشگاههای کالن منطقه

  PhDکارگروه تدوین درسنامه آداب پزشکی و برنامه ریزی تدوین کوریکولوم فلوشیپ یا 

 اخالق  

و تعیین مصوبه برنامه ریزی بررسی  3برگزاری نشست معاونین دانشگاههای کالن منطقه

 محتوای آداب پزشکی تدوین شده در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 آمایشی در خصوص ارائه گزارش اقدامات حیطه بسته  3مکاتبه با دانشگاههای کالن منطقه

 ای اعتالی اخالق حرفه 

 برگزاری جلسه ویدیوکنفرانس با معاونت محترم آموزشی وزارت و دانشگاههای کالن منطقه

3    

 

 



 

 مدیرگروه و مسئول بسته اعتالی اخالق دانشگاه در سمینار یک روزه  شرکت

 مدرسین اخالق پزشکی و کنگره اخالق پزشکی دانشگاه جهرم   

 کنگره اخالق  /شرکت تعدادی از اعضا هیات علمی در همایش مدرسین اخالق

 پزشکی گلستان  

 



  برگزاری مسابقات اخالق حرفه ای کارکنان دانشگاه 

 درمانی و غیر  )برنامه ریزی برگزاری کارگاههای اخالق حرفه ای ویژه مدیران و کارکنان دانشگاه

 (    درمانی

 حرفه ای با  /استاد و دانشجو در زمینه اخالق پزشکیتدوین و انعقاد تفاهم نامه تبادل برنامه ریزی

 حوزه های علمیه و دانشگاههای داخل و خارج کشور

حرفه ای برای مشمولین  /برنامه ریزی برگزاری کنفرانسهای آموزشی با موضوعات اخالق پزشکی

 آموزش مداوم در سال آتی 

    طراحی چک لیست جامع ارزیابی اخالق حرفه ای اعضای هیات علمی 

برنامه ریزی آموزش تم طولی اخالق حرفه ای برای دانشجویان پزشکی 

 

 


