
 به نام خدا

 اعتالی اخالق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین عملیاتیبرنامه 

 بین پزشکی در اخالق کردن شک نهادینه بیپشتوانه اخالق حرفه ای از منزلت اجتماعی خاصی برخوردار است.  جامعه پزشکی بهبه طوری که اخالق است.  با طبابت آمیخته مقدمه:

 اخالق عالی شورای تشکیل با خوشبختانه که است خصوص این در کالن سیاستگذاری و ریزی جامع مستلزم برنامه سالمت جامعه های متولی امرنهاد و پزشکی علوم حرف صاحبان

 در که کشور پزشکی دی اخالقراهبر برنامه .است گردیده فراهم امر این های زمینه اخالق حوزه صاحبنظران نظرات از مندی بهره ودر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  پزشکی

 های دانشگاه بومی، نیازهای و محیطی شرایط فراخور به است و الزم کند می مشخص را کشور سطح در ملی کالن اقدامات و راه نقشه است، گردیده پزشکی تدوین اخالق عالی شورای

  .دنینما فراهم سالمت نظام مختلف سطوح دررا  آن کاربست کشور زمینه های پزشکی علوم

 برنامه ایران، اسالمی جمهوری در پزشکی اخالق راهبردی برنامه دومین قراردادن اساس با قزوین پزشکی علوم دانشگاه آموزش در اخالق کمیته و ای حرفه اخالق اعتالی کمیته

 :است نموده تدوین زیر شرح به دانشگاه این در پزشکی/  ای حرفه اخالق اعتالی برای را زیر عملیاتی

 .انسانی کرامت به جانبه همه احترام و پاسخگو سالمت نظام به منظور استقرار/ حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی قزوین  پزشکی اخالق به عمل و معرفت شدن نهادینه :انداز مچش

 در پزشکی مجدد( اخالق برنامه ریزی و ارزشیابی بانی دیده و پایش اجرا، برنامه ریزی، اری،ذسیاستگ نیازسنجی، فراگیر )شامل مدیریت و معرفت به دستیابی برای تالش :ماموریت

 .سالمت در عدالت و انسانی کرامت به احترام ایرانی، اسالمی های ارزش به توجه با سالمت خدمات ارائه و پژوهشی آموزشی، زمینه های

 

 :خدمات گيرندگان

 خدمات مستقیم دریافت کنندگان و بیماران. 1

 بیماران وابستگان و ها خانواده. 2

 جامعه عموم. 3



 آینده های نسل. 4

 مجازی فضای کاربران. 5

 

 :خدمات کنندگان ارائه

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه درمانی خدمات کننده ارائه مراکز کارکنان. 1

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه آموزشی خدمات کننده ارائه مراکز کارکنان. 2

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی دماتخ کننده ارائه مراکز کارکنان. 3

 :ای حرفه نفعان ذی

 اساتید دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان. 2

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه کارکنان. 3

 قوت: نقاط

 می دهند.که به موضوع اخالق حرفه ای / پزشکی اهمیت  در دانشگاه یگیران تصمیمو  مدیران وجود. 1

 .دهند می اهمیت پزشکی/  ای حرفه اخالق موضوع به کهدر دانشگاه  اساتیدی وجود. 2

 .دهند می اهمیت پزشکی/  ای حرفه اخالق موضوع به کهدر دانشگاه  دانشجویانی وجود. 3

 .دهند می اهمیت پزشکی/  ای حرفه اخالق موضوع به که دانشگاه در کارکنانی وجود. 4



 راهبردی کشوری در زمینه اعتالی اخالق حرفه ایبرنامه . وجود 5

 . تشکیل ساختار مربوط به اعتالی اخالق حرفه ای / پزشکی در سطح وزارت و در دانشگاه ها6

 / حرفه ای پزشکی اخالق با مرتبط موضوعات برخی در راهنماها و ها دستورالعمل. وجود 7

 ای حرفه/  پزشکی اخالق با مرتبط های نهزمی در تحقیقات انجام. وجود افراد با انگیزه برای 8

 ای حرفه/  پزشکی اخالق با مرتبط های زمینه درها  آموزش و برگزاری کارگاه ارائه برای انگیزه با افراد وجود. 9

 ای حرفه/  پزشکی اخالق با مرتبطدرسی  واحدهای وجود. 11

 ضعف: نقاط

 زوینق پزشکی علوم دانشگاه. فقدان متخصص اخالق پزشکی در 1

 فقدان ارتباط موثر بین گروه اخالق با سایر گروه های آموزشی . 2

 . عدم بکارگیری از افراد با الگوهای اخالق حرفه ای در گروه اخالق3

 . کمبود برگزاری کارگاه های توانمندسازی اخالق حرفه ای / پزشکی برای ذی نفعان )اساتید، دانشجویان و کارکنان(4

 گروه اخالق برای . فقدان فضای فیزیکی5

 . فقدان کارشناس ثابت برای گروه اخالق6

 پزشکی/  ای حرفه اخالق برای کارآمد و متناسب رصد و ارزیابی پایش، نظام فقدان. 7

 . پایین بودن پژوهش های مربوط به اخالق حرفه ای / پزشکی در دانشگاه8

 دانشگاهالق گروه اخواحدهای درسی اخالق پزشکی / حرفه ای در عدم تمرکز . 9



 علمی هیئت اعضای وکارکنان  ارتقاء و ارزشیابی جذب، در ای حرفه اخالق های شاخص نکردن لحاظ. 11

 . فقدان ساختار ارشادی در مواجهه با خالف های اخالق حرفه ای / پزشکی در حیطه دانشگاه 11

   بین ذی نفعان. فقدان هم اندیشی در خصوص اخالق حرفه ای 12

 ها: فرصت

 پزشکی و اخالق اخالق با مرتبط ایرانی -اسالمیوجود گنجینه ای از آموزه های اخالقی . 1

 سالمت حوزه در رهبری معظم مقام ابالغی سند در اسالمی و انسانی اخالق موضوع به توجه. 2

 خالقا توسعه از کشور علمی جامع نقشه و توسعه های برنامه اساسی، قانون جمله از باالدستی اسناد حمایت. 3

 در دانشگاه مدیران، اساتید، کارکنان و دانشجویان با انگیزه برای اعتالی اخالق حرفه ای / پزشکی وجود. 4

 دانشگاه در پزشکی اخالق زمینهافراد توانمند و عالقه مند برای انجام پژوهش ها در  وجود . 5

 خالق حرفه ای انتظار و عالقه آحاد جامعه دانشگاهی و خدمات گیرندگان به ارتقا ا. 6

 

 :ها تهدید

 جامعه عمومی اخالق در موجود معضالت از پزشکی حرفه ای اخالق بودن متأثر. 1

 پزشکی جامعه به عمومی اعتماد کاهش. 2

 موجود اقتصادی و اجتماعی دلیل شرایط به پزشکی علوم عرصه فعالین و پزشکی جامعه اعضا بین در مؤثر فعالیت انگیزه کاهش. 3

 غیرپزشکی مقاصد برای پزشکی ابزارهای و شها رو از استفاده به تمایل افزونروز رشد. 4



 پزشکی اخالق مباحث از نادرست های برداشت وجود و عمومی های آگاهی کمبود. 5

 مجازی های شبکه گسترده های قابلیت از دانشجویان حاضر نسل چارچوب بدون و مهارگسیخته استفاده. 6

 :اهداف

 :کلی هدف

  قزوین پزشکی علوم دانشگاه کارکنان و دانشجویان اساتید، بین در ای حرفه خالقا اعتالی

 :اختصاصی اهداف

 عقاید به گذاشتن احترام دیگران، با محترمانه رفتار شناسی، وظیفه پذیری، مسئولیت کاری، انضباط و نظم قوانین، به پایبندی قبیل از ای حرفه اخالق اعتالی های شاخصه اعتالی

  آموزش در اخالق اصول به پایبندی پژوهش، در اخالق اصول به پایبندی دیگران، با موثر ارتباط دیگران، به خدمات ارائه در عدالت اجتماعی، هنجارهای و ها ارزش به احترام ،دیگران

 به اهداف فوق در نظر گرفته شده است:  عملیاتی زیر برای نیلبرنامه های : عملياتیبرنامه های 

 بازه زمانی مسئول پیگیری فعالیت شاخص اقدام ن فعالیتعنوا ردیف

 های کمیته نمودن فعال 1

 در اخالق ای دانشکده

  پزشکی علوم آموزش

تصویب در جلسه کمیته طرح و 

  دانشگاه اخالق در آموزش

 

جلسه هم  2برگزاری حداقل 

با موضوع اخالق در آموزش اندیشی 

در هر ترم با حضور های پزشکی 

 نشکده اساتید دا

دبیر کمیته اخالق در 

 آموزش دانشکده

 99-411از نیمسال اول 

 های کمیته تشکیل 2

 در اخالق بیمارستانی

 پزشکی علوم آموزش

 در اخالق کمیته جلسه در تصویب

 دانشگاه آموزش

توسط  صدور ابالغ اعضای کمیته

جلسه هم  2برگزاری حداقل 

اندیشی در هر ترم با حضور اساتید 

با موضوع / بیمارستان دانشکده 

 اخالق در آموزش های پزشکی 

دبیر کمیته اخالق در 

 آموزش بیمارستان

 99-411نیمسال اول  از



 رئیس بیمارستان

یته مبرگزاری جلسه توجیهی ک

روسا اخالق در آموزش دانشگاه با 

 و معاونین آموزشی بیمارستان ها

 

جلسه گزارش  1برگزاری حداقل 

صبحگاهی با موضوع اخالق در 

 آموزش های بالینی 

 اخالق گروه استقرار 3

 دانشکده در پزشکی

 پزشکی

 در اخالق کمیته جلسه در تصویب

 به دانشکده رئیس تعهد و آموزش

 مصوبه اجرای

 ملزوماتبا  گروه دفتر کاراختصاص 

 رایانه و تحریر میز قبیل از

 اختصاص کارشناس گروه 

 99-411نیمسال اول از  مدیر گروه اخالق

 های کانون ال نمودنفع 4

 ای حرفه اخالق

  دانشجویی

هماهنگی با مسئول کمیته 

 دانشجویی توسعه آموزش پزشکی

EDC  

در هر ترم  کارگاه 2 حداقل برگزاری

 ویژه ای حرفه اخالقبا موضوع 

 دانشجویان

 دانشجویی کمیته مسئول

 پزشکی آموزش توسعه

 99-411از نیمسال اول 

 اخالق های کانون تشکیل 5

 در دستیاری ای فهحر

 دانشگاه

 کمیته مسئول با هماهنگی

 پزشکی آموزش توسعه دانشجویی

EDC  

 

در هر ترم  کارگاه 2 حداقل برگزاری

 ویژه ای حرفه اخالقبا موضوع 

 دستیاران

 دانشجویی کمیته مسئول

 پزشکی آموزش توسعه

 99-411از نیمسال اول 

 در افتخاری ایعضجذب ا 6

 پزشکی اخالق گروه

 گاهدانش

 کمیته جلسه در تصویبطرح و 

 دانشگاه آموزش در اخالق

نفر به عنوان عضو  21جذب حداقل 

 افتخاری گروه اخالق

 99-411از نیمسال اول  مدیر گروه اخالق



برگزاری کارگاه با موضوع  7

اخالق پزشکی/حرفه ای 

 ویژه اعضای هیات علمی

کارگاه و تدوین  اتتعیین موضوع

 EDCآن به  تقویم کارگاه و ارسال

 برای اجرا

کارگاه در هر  2برگزاری حداقل 

 سال 

 1411سال  معاون آموزشی گروه

برگزاری کارگاه با موضوع  8

اخالق پزشکی/حرفه ای 

 ویژه دانشجویان

کارگاه و تدوین  اتتعیین موضوع

 EDCتقویم کارگاه و ارسال آن به 

 برای اجرا

کارگاه در هر  4برگزاری حداقل 

 سال 

 1411سال  وزشی گروهمعاون آم

برگزاری کارگاه با موضوع  9

اخالق پزشکی/حرفه ای 

 سالمت نظام کارکنانویژه 

 ضمن های دوره قالب در

 خدمت

تعیین موضوع کارگاه و تدوین 

 EDCتقویم کارگاه و ارسال آن به 

 برای اجرا

 1411سال  معاون آموزشی گروه کارگاه در هر ترم  6برگزاری حداقل 

برگزاری سمینار بازآموزی  11

با موضوع اخالق 

 پزشکی/حرفه ای

تعیین عنوان سمینار، تکمیل فرم 

های مربوطه ارسال آن به مدیریت 

 بازآموزی دانشگاه  

 هر در سمینار 1 حداقل برگزاری

 سال

 1411سال  معاون آموزشی گروه

 فعلی وضعیت ارزیابی 11

 حرفه ایپزشکی /  اخالق

 دانشگاه در

طرح  2ویب حداقل طرح و تص

وضعیت  بررسی پژوهشی در زمینه

حرفه ای در پزشکی / فعلی اخالق 

 دانشگاه

خاتمه طرح در پایان سال و گزارش 

آن در جلسه کمیته اخالق در 

 آموزش دانشگاه

 1411سال  معاون پژوهشی گروه

 اخالق آموزش روش تغییر 12

 به سخنرانی از پزشکی

روش های آموزش  برگزاری کارگاه

اخالق پزشکی ویژه مدرسین گروه 

درصدی روش  41افزایش حداقل 

 کارگاه، جمله ازتدریس تعاملی )

 1411سال  معاون آموزشی گروه



 اخالق و آداب پزشکی دانشگاه  تعاملی های روش

ارزیابی وضعیت فعلی روش 

 آموزش اخالق پزشکی در دانشگاه

( کوچک های گروه در آموزش

 دروس اخالق پزشکی در دانشگاه

 آموزش محتوی تولید 13

 با موضوع مجازی های

 ای حرفهپزشکی /  اخالق

تشکیل جلسه گروه اخالق و 

درخواست از همکاران گروه برای 

 تولید محتوی آموزشی 

تولید محتوی و بارگذاری آن در 

سایت اخالق پزشکی / حرفه ای 

 دانشگاه

 1411سال  معاون آموزشی گروه

راه اندازی سایت اخالق  14

زشکی / حرفه ای پ

 دانشگاه

طرح در جلسه کمیته اخالق در 

آموزش و اجرای آن در صورت 

 تصویب

 1411سال  مدیر گروه 

 و دستورالعمل تدوین 15

 ،اساتید انتخاب معیار

 مندان حرفه و دانشجویان

 اخالق حیث از نمونه

 ای حرفه

پیگیری برای تهیه دستورالعمل 

 مربوطه از وزارت

نه و تقدیر از آنها نمو اساتید انتخاب

 استاد روز در

 از تقدیر و نمونه دانشجویانانتخاب 

  دانشجو روز در آنها

 از تقدیر و نمونه مندان حرفه انتخاب

 هفته دولت  در آنها

 1411سال  مدیر گروه

 ارتقای طولی تمبرنامه  16

 ای حرفه/  پزشکی اخالق

 دوره که هایی رشته برای

 دارند بالینی کارآموزی

برنامه کارگاهی با موضوعات  نتدوی

 اخالق پزشکی / حرفه ای 

کارگاه برای هر  1برگزاری حداقل 

 رشته در دوره کارآموزی بالینی

 1411سال  معاون آموزشی گروه



 توانمندسازی آموزشی  17

اعضای هیأت علمی 

 جدیدالورود

برنامه کارگاهی با موضوعات  تدوین

 اخالق پزشکی / حرفه ای 

 1411سال  معاون آموزشی گروه کارگاه در سال 1ل برگزاری حداق

برگزاری جلسات دوره ای  18

 کمیته اخالق در آموزش

جلسه در هر  1برگزاری حداقل  تدوین تقویم جلسات

 فصل

 1411سال  مدیر گروه

 

 دانشکدهدر  آموزش در اخالق اندیشی هم جلسه 2 در حداقل شرکتو  ای حرفه/ پزشکی اخالق با مرتبط موضوعات با کارگاه یک حداقل گذراندنبه  الزام شرط اعطای ترفيع پایه: *

  سال دو هربه ازای  یا بیمارستان

 در آموزش در اخالق اندیشی هم جلسه 4 در حداقل شرکت و ای حرفه/ پزشکی اخالق با مرتبط موضوعات با کارگاه دو حداقل گذراندن به الزامشرط ارتقاء مرتبه علمی: ** 

  علمی هیئت اعضای ارتقاء منظور به بیمارستاندر  یا دانشکده

گواهی مدیر گروه در مورد این  مستثنی هستند.شرطی * و ** در راندها و گزارشات صبحگاهی از امتیازات  : مدرسین درس اخالق پزشکی / حرفه ای و مدرسین اخالق پزشکیتبصره

 افراد کفایت می کند.

   سال پنج هر ای حرفه/ پزشکی اخالق با مرتبط موضوعات با بازآموزی یا کارگاه یک حداقل گذراندنبه  الزامای:  حرفه صالحيت و مطب پروانه تمدید ***

 خدمت ضمن های دوره قالب در سالمت نظام کارکنان ای حرفه/ پزشکی اخالق مرتبط های دوره گذراندنبه  الزامترفیع کارکنان نظام سالمت:  ****

 شهروندانی تربیت عالی، آموزش مؤسسات و دانشگاهها اهداف جمله از :دارند بالينی کارآموزی دوره که هایی رشته برای/ حرفه ای  پزشکی خالقا ارتقایبرنامه تم طولی 

. بردارند گام انسانی و الهی فاهدا تحقق راستای در دوستی انسان و تعهد از حسی با و دهند تشخیص را امور صالح و خیر که کسانی است؛ جامعه به خدمتگزار و دلسوز و متعهد

 مسئولیت از مهمی بخش آینده، ای حرفه زندگی برای آنها کردن آماده و دانشجویان بین در اخالقی اصول کردن نهادینه. اند جامعه هر در انسانی های مجموعه ترین مهم از دانشجویان

 شکوفا فرهنگی، و اخالقی ارزشهای ترویج و انتقال وظیفۀ اما است، ای حرفه سطح در مهارت کسب و نشدا و علم آموزش دانشگاهی، مراکز وظیفۀ ترین مهم گرچه. هاست دانشگاه

 . است دانشگاهی مراکز مهم وظایف از دانشجویان فکری و رفتاری عاطفی، شخصیتی، رشد به کمک و اجتماعی و فردی های توانایی کردن



 اخالقی هدایت و کنترل آموزش، زمینۀ در جامع ای برنامه ساماندهی با مگر شود نمی حاصل مهم این و است برخوردار اییبسز اهمیت از دانشگاهها در دانشجویی اخالق اعتالی

 اخالق. گرفت نظر در  اجتماعی-فردی و پژوهشی آموزشی، اخالق بعد سه در توان می را دانشجویی اخالق. خاطی فرد تنبیه اخالقی های مؤلفه از تخلّف صورت در و دانشجویان

 در یا کالسی های پروژه و تکالیف انجام در تقلّب به ارتکاب عدم و علمی صداقت به پایبندی همچون دارد؛ اشاره دانشجو سوی از تحصیلی و علمی هنجارهای رعایت به آموزشی،

 دانشگاه محیط در را دانشجویان اجتماعی و فردی مسئولیتهای و وظایف نیز اجتماعی -فردی اخالق و دارد اشاره پژوهش اخالق قوانین و اصول رعایت به پژوهشی اخالق. امتحانات

 .کند می مشخص

 مرتیط با اخالق حرفه ای است که به همتعمدتاً شامل کارگاه هایی آموزشی ، .دارند بالینی کارآموزی دوره که هایی رشته برای پزشکی اخالق آموزش کیفیت ارتقایتم طولی  برنامه

هر و در ترم اول  4در به طوری که،   برگزار خواهد شد.و به صورت بحث گروهی همکاری گروه اخالق دانشگاه با و  EDCمرکز  پزشکی آموزش توسعه دانشجویی هکمیتکارگروه اخالق 

ترم  4در درس آداب پزشکی در طی ای رشته پزشکی برترم یکی از کارگاه های زیر برای تمامی رشته هایی که کارآزمایی بالینی دارند، ارائه می شود. این کارگاه ها در حال حاضر 

 : که عبارتند از علوم پایه ارائه می شوندمتوالی 

 فردی بین . مالحظات اخالقی در ارتباط های1 

 . مالحظات اخالقی در کارهای تیمی2

 مجازی محیط های در اخالقی . مالحظات3

 . مالحظات اخالقی در رشد و توسعه فردی و اجتماعی4

 خواهد بود. CPC. برگزاری این کارگاه ها عمدتاً در قالب خواهد شدهای زیر در نیمسال های بعدی برای دانشجویان رشته های دارای کارآموزی بالینی ارائه  کارگاه

 پزشکی نظام سازمان و پزشکی اخالق راهنمای با . آشنایی1

 بیمار حقوق منشور با . آشنایی2

 القیاخ هایراهی دو در سازی . تصمیم3

4 .CPC بیمار با پرستار/  پزشک ارتباط موضوع با 



5 .CPC طبابت در منافع تعارض موضوع با 

6 .CPC با موضوع تعهد حرفه ای 

، محیط های دانشگاهی دراساسی ترین، کم هزینه ترین، موثرترین و با دوام ترین اقدام به منظور اعتالی اخالق حرفه ای  :مشارکت اساتيد در اعتالی اخالق حرفه ای در دانشگاه

اساتید به این امر توجه خاص داشته باشند که به موازات انجام وظیفه ارزشمند آموزش های تخصصی، تربیت نیروهای  تمامیاست. به طوری که  اجرای آنمشارکت فراگیر اساتید در 

کمیته های اخالق  ت حساسیت زایی نسبت به این امر مهم در بین اساتید ایجاد و تقویت شود.بخشی از وظایف آموزشی آنهاست. برای نیل به این هدف الزم اسنیز انسانی اخالق مدار 

 برنامه زیر  پیشنهاد می شود:       راه اندازی شد. و بیمارستان ها متولی اعتالی اخالق حرفه ای در هر دانشکده می باشد. در آموزش دانشکده ها 

است  در هر دانشکده کمیته اخالق در آموزش موظفاعتالی اخالق حرفه ای برگزار شود. این جلسه به منظور آشنایی اساتید با  :کدهدانش اساتيد با توجيهی جلسه برگزاری( 1)

در آموزش دانشگاه ارائه  و گزارش آن را در جلسه کمیته اخالقبه منظور تشریح اهداف و برنامه های اعتالی اخالق حرفه ای تشکیل داده دانشکده همان اساتید حضور با  توجیهی جلسه

  نماید. 

 برای این منظور،است.  بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مرتبط با اخالق حرفه ایاین جلسات هدف اصلی از برگزاری با اساتيد:  هم اندیشیی راادو( برگزاری جلسات 2) 

و در دستور جلسه کمیته  نمودهش های اخالقی کالس های درس را از اساتید و دانشجویان دریافت موضوعات مرتبط با اخالق حرفه ای و چال موظف است دبیر کمیته اخالق دانشکده

)رئیس کمیته بار در هر ترم به دعوت ریاست  2این جلسات حداقل . با اساتید قرار داده شود.ات ادواری پس از تصویب موضوعات در دستور جلس داده واخالق در آموزش دانشکده قرار 

 . شود اداره محور استاد تشکیل شود. جلسات( دانشکده

 مهمترین مزایای برگزاری این جلسات عبارتند از: 

 . حساسیت اخالق حرفه ای در اساتید ایجاد می کند.1

 . تبادل تجارب کالسی صورت می گیرد2

 . موضوع به خوبی توسط اساتید آنالیز می شود.3

 بود. .  در بهبود اتمسفر کالس های درس موثر خواهد 4



 . می تواند به اصالح رفتارهای کالسی اساتید و دانشجویان منتهی شود.5

 . ضمناً، موضوعات مناسب برای برگزاری کارگاه های مربوط به اخالق حرفه ای ویژه اساتید و دانشجویان مشخص می شود.6


