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 بسمه تعالی 

 مقدمه و معرفی : 

در راستای ادامه فعالیت ، اجرا و تحقق بسته اعتالی 

اخالق حرفه ای از بسته های تحول و نوآوری در آموزش 

با ارسال فراخوان به دانشکده ها کمیته  97در سال 

اعتالی اخالق حرفه متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه 

در مرکز مطالعات و توسعه به ریاست آقای دکتر بابک 

وه اخالق و آداب پزشکی و رئیس مرکز ایزدی مدیرگر

های  کمیتهجلسات مطالعات و توسعه تشکیل گردید 

و کمیته  اخالق و آداب پزشکی اعتالی اخالق حرفه ای ،

دانشگاهی اخالق در آموزش با حضور معاون محترم 

آموزشی دانشگاه در مرکز مطالعات و توسعه برگزار می 

  گردد.

  

 شرح وظایف : 

  کمیته ها و شورای اخالق اعضاي براي ابالغ تنظیم .1

 برگزاري و کمیته اعضاي به نامه دعوت ارسال .2

  و کمیته ها شورا رسمي جلسات

 بازنگري و سال هر پایان تا جلسات تنظیم  .3

  سال هر پایان در ها برنامه

  جلسات برگزاري و هماهنگي .4
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 صورتجلسات به مربوط امور گیري پي و تنظیم  .5

 ( ها برنامه و اهداف استراتژیها،)

   جلسه هر مصوبات اجراي پیگیري .6

انجام مکاتبات با دانشکده ها و مراکز آموزشی  .7

 درمانی 

    عملیاتي و استراتژیک و پایش برنامه تدوین  .8

بارگزاری مستندات فعالیتهای دانشگاه در راستای  .9

 محورهای بسته اعتالی اخالق حرفه ای

 جهت الزم واقدامات ،مکاتبات نشستها برگزاري .10

  اخالق حرفه ای هاي برنامه مطلوب اجراي

هاي  دستورالعمل و راهنماها تدوین در همکاري. ۱۱

 اخالق 

 رساني روز به در کمک و نیاز مورد مطالب تهیه.۱۲

واحد اعتالی اخالق  به مربوط سایت مطالب و اطالعات

  حرفه ای

 بسته اعتالی اخالق حرفه ای عملکرد از گزارش تهیه.۱۳

   وزارتخانه و آموزشي معاونت به ارائه جهت

 رسالت:  

در آموزش،پژوهش  نهادینه سازی و اعتالی اخالق حرفه ای

  و خدمات بهداشتی درمانی

 چشم انداز: 
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اعتالی اخالق حرفه ای در کلیه سطوح آموزش ،پژوهش و 

و منابع انسانی )اعضای هیات علمی، فراگیران درمان 

تحقق بسته اعتالی مدی دانشگاه در آسر و کارکنان( و 

   اخالق حرفه ای و رعایت ارزشهای اخالق حرفه ای 

   هدف کلی:

 نهادینه سازی و ارتقا اخالق حرفه ای در دانشگاه 

 )آموزش، پژوهش،بهداشت و درمان(

   

 

 :اهداف اختصاصی

 ایرانی های ارزش بر مبتنی حرفه ای اخالق آموزش توسعه .1

 اسالمی 

 آسیب نیازسنجی، ارزشیابی ، نظام استقرار و طراحی .2

 ای   حرفه اخالق و ها ارزش شناسی

 اخالق حرفه ای  راهنماهای و استانداردها تدوین .3

ای و مدیریت  حرفه های ارزش سازی نهادینه .4

  کوریکولوم پنهان اخالق حرفه ای 

 نقاط قوت:  

وجود اساتید پیشکسوت و اعضای هیات علمی   .1

 توانمند  
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اسالمی در  -وجود منابع فراوان و غنی ایرانی .2

 زمینه ارزشهای اخالقی 

-وجود اسناد باالدستی و برنامه استراتژیک  .3

عملیاتی بسته اعتالی اخالق حرفه ای از بسته های 

 تحول و نوآوری در آموزش 

 حمایت و پشتیبانی معاونت آموزشی دانشگاه .4

 نقاط ضعف: 

تشریک مساعی  ضعیف بودن انگیزه منابع انسانی در .1

 و پیشبرد برنامه های بسته اخالق  

  نبود دوره های فلوشیپ اخالق در دانشگاه  .2

  کمبود نیروهای متخصص اخالق در دانشگاه .3

 :  راهبردها 

برگزاری دوره های آموزشی اخالق حرفه ای ویژه  .1

 اعضای هیات علمی 

برگزاری دوره های آموزشی اخالق حرفه ای ویژه  .2

کارکنان دانشگاه در قالب دوره های آموزشی ضمن 

 خدمت 

برگزاری دوره های آموزشی اخالق حرفه ای ویژه  .3

  دانشجویان کلیه رشته های علوم پزشکی 

ویژه  اخالق حرفه ای بازآموزی  برگزاری دوره های .4

 مشمولین آموزش مداوم
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اخالق حرفه ای )ادغام آموزش  طولیتدوین برنامه  .5

اخالق حرفه ای در کلیه مراحل برنامه های آموزشی 

( برای رشته های پزشکی ، دندانپزشکی، 

  داروسازی، پرستاری...

تشکیل کمیته های تدوین استانداردهای اخالق حرفه  .6

ای در دندانپزشکی، پزشک خانواده و فوریتها و 

اخالق اخالق در آموزش مجازی( زیر نظر گروه 

 دانشگاه

تشکیل کمیته کوریکولوم پنهان و طراحی برنامه  .7

 آن

طراحی ابزار ارزشیابی اخالق حرفه ای در سطوح  .8

 اساتید، فراگیران،پرسنل ،بهداشت و درمان 

انعقاد تفاهم نامه علمی تبادل استاد و دانشجو  .9

با سایر دانشگاهها و حوزه های علمیه در زمینه 

 اخالق حرفه ای 

ره های فلوشیپ اخالق در آموزش، برگزاری دو .10

 اخالق در پژوهش و اخالق در بالین  

 تهیه و تنظیم : 

 کارشناس مرکز مطالعات و توسعه-دکتر میترا بنیانی

 

 


