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درصد از حجم  2استقرار  آموزش

کوریکولوم ها با موضوعات 

اخالق در آموزش جهت 

دانشجویان)حداقل یک جلسه 

 آموزشی(

 

نیاز سنجی آموزشی و 

 کاربردی جلسات برگزاری

 اخالق دانشجویی درحوزه

 دانشکده محترم مسئولین با گروه شده بندی زمان کاری جلسات تشکیل -.

 ها

نیاز سنجی آموزشی مهم ترین موضوعات اخالق حرفه ای در آموزش تئوری -

 سطح دانشجویی(به تفکیک در دانشکده ها )در 

نیاز سنجی آموزشی مهم ترین موضوعات اخالق حرفه ای در آموزش عملی  -

 بالینی به تفکیک در دانشکده ها )در سطح دانشجویی( و

 راهنماهای اخالقی در حوزه دانشجویی تدوین استانداردها و-

 در اخالق آموزش جهت دانشجویی توانمندسازی های کارگاه ریزی برنامه .-

  داوطلب های بخش

 تعیین بهترین شیوه برگزاری موضوعات اخالقی -

انعقاد واجرای تفاهم نامه جهت همکاری های مختلف از جمله تبادل استاد -

 با دانشگاه های دیگر

 دور راه از آموزش شده فراهم بستر در مراکز بین کنفرانس تله سازی فعال .-

    

درصد از حجم   2استقرار 

برنامه های سالیانه توانمند 

سازی اعضای هیئت علمی با 

 و آموزشی سنجی نیاز

 کاربردی جلسات برگزاری

اخالق هیئت  درحوزه

 هیئت سطح در) ای حرفه اخالق موضوعات ترین مهم آموزشی سنجی نیاز-

 (علمی

 دراخالق  آموزش جهت علمی هیئت توانمندسازی های کارگاه ریزی برنامه .-

    



 موضوعات اخالق در آموزش 

 

  داوطلب های بخش علمی

 راهنماهای اخالقی در حوزه هیئت علمی تدوین استانداردها و

 

 استفاده از پتانسیل های موجود در دانشکده ها جهت ارائه موضوعات اخالق-

 استفاده از اعضای افتخاری  جهت ارائه موضوعات اخالق 

 تعیین بهترین شیوه برگزاری موضوعات -

 دور راه از آموزش شده فراهم بستر در مراکز بین کنفرانس تله سازی فعال. -

درصد از حجم   2استقرار 

برنامه های آموزشی سالیانه 

کارمندان با موضوعات اخالق 

 در آموزش 

 

 و آموزشی سنجی نیاز

 کاربردی جلسات برگزاری

 کارمندیاخالق  درحوزه

 سطح در) ای حرفه اخالق موضوعات ترین مهم آموزشی سنجی نیاز-

 ( کارمندی

 حوزه کارمندی در اخالقی راهنماهای و استانداردها تدوین

 دراخالق  آموزش جهت کارمندی توانمندسازی های کارگاه ریزی برنامه .-

  داوطلب های بخش

 

 تعیین بهترین شیوه برگزاری موضوعات اخالقی-

 دور راه از آموزش شده فراهم بستر در مراکز بین کنفرانس تله سازی فعال .-

    



 علمی مقاالت تعداد افزایش پژوهش

 درصد 44 میزان به

 

 های پژوهش انجام

 کاربردی درحوزه اخالق

 

 شده انجام های پژوهش مورد در اطالعاتی بانک ساماندهی -

اخالقی)دانشجویی  مختلف های الین در پژوهشی های اولویت تعیین .-

 ،هیئت علمی کارمندی(

 سال در پژوهشی پروژه دو تا یک ارائه به علمی هیئت یضااع تشویق.-

انجام پژوهش های اخالق حرفه ای )در حیطه های کارمندی -

 ،دانشجویی،هیئت علمی

 مختلف های الین در ارائه پایان نامه ها با موضوعات اخالق حرفه ایی-

 اخالقی)دانشجویی ،هیئت علمی کارمندی(

 داخلی تحقیقاتی طرح از حاصل نتایج اساس بر ها الین گاید تهیه در تالش-

 در حوزه اخالق پزشکی شده انجام تحقیقاتی طرح و

 

    

اصالح 

 ساختار

 گروه مدیریتی جایگاه ارتقاء -

 درصد 444آموزشی به میزان 

 ساختار ارتقاء و اصالح

 در دانشگاه کمیته اخالق

 

 

 

 ها کمیته و سازمانی چارت نظر از اخالق هکمیت مدیریت ساختار تثبیت-

  وظایف شرح و وپرسنل

 دانشگاه تشکیالت دراخالق  کمیته سازمانی چارت به دادن رسمیت -

 کمیته اخالق مدیریت به اعتماد و گیری تصمیم در اختیارات تفویض -

 توسعه و جاری های برنامه جهت بودجه و پشتیبانی سازوکارهای بینی پیش -

 ها گروه ای

 تدوین بستر ارتباطی بین بخشی با دانشکده ها-

 تشکیل کمیته اخالق در دانشکده ها-

 تدوین بستر ارتباطی با حوزه معاونت دانشجویی -

 تدوین بستر ارتباطی با حوزه معاونت آموزشی  -

    



 (EDCتدوین بستر ارتباطی با حوزه معاونت آموزشی)-

 اخالق حرفه ای با کمیته اخالق آموزش دانشگاه اعتالی ادغام کمیته-

 فضا سازی کانون های اخالق حرفه ای دانشجویی ودستیاری در دانشگاه-

ارتقاء میزان رضایتمندی در  پایش

 24حوزه اخالق به میزان 

 درصد

 

 حرفه ای اساتیدبررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از اخالق -  رضایتمندی ارزیابی 

 بررسی میزان رضایتمندی کارمندان از اخالق حرفه ای همکاران-

 ای دانشجویان حرفه اخالق از رضایتمندی اساتید  میزان بررسی -

 ای همکاران حرفه اخالق از رضایتمندی اساتید  میزان بررسی -

 

 

    

کاهش مشکالت اخالقی در 

حیطه های مختلف به میزان 

 درصد 24

 

 مراجعات بار ارزیابی

اخالقی به حوزه های 

 مرتبط 

دانشجویی ارجاع شده به کمیته  انواع مشکالت و مراجعات بار بررسی -

 انظباطی دانشگاه

انواع مشکالت اخالقی کارمندی ارجاع شده به کمیته  و مراجعات بار بررسی -

 تخلفات دانشگاه

علمی ارجاع شده به انواع مشکالت اخالق هیئت  و مراجعات بار بررسی -

 کمیته تخلفات دانشگاه

 

 جهت وزارتی و دانشگاهی گیری تصمیم مسئولین به ارائه و نتایج آنالیز- 

 های اخالقی ریزی برنامه

 

    

 


