
 اعتالی اخالق حرفه ای

 

پیش از اجرای طرح تحول در نظام آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیتهایی به صورت 
پراکنده توسط نهادهای ذیربط نظیر معاونت دانشجویی فرهنگی ونهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها 

در آمده  برای اولین بار به اجراولی پس از اجرای طرح تحول اقدامات زیر در حال انجام بود 

 است.

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راستای  اجرای بسته اعتالی اخالق حرفه ای  اقدامات زیر را به 
 انجام رسانده است: 

تشکیل شورای عالی اخالق با ریاست  رییس محترم دانشگاه و حضور کلیه معاونین دانشگاه -1  

در معاونت آموزشی در راستای تدوین استانداردهای اخالق حرفه ای  تشکیل شورای اخالق حرفه ای-2
 در هر دانشکده  

طراحی سامانه اخالق حرفه ای جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان و اساتید بامفاهیم اخالق حرفه -3
 ای 

تدوین و گرد آوری شیوه نامه رعایت اخالق حرفه ای در دانشگاه-4  

نمونه اخالق حرفه ای از دید گاه دانشجویان برای اولین بار در کشوراجرای انتخابات استاد  -5  

تقدیر از اساتید برگزیده اخالق در مراسمی خاص و معرفی نفرات برگزیده به تفکیک دانشکده بر -6
 روی سایت دانشگاه

 تولید محتوی متعدد آموزشی در زمینه اخالق حرفه ای و قرار دهی آن در سامانه اخالق حرفه ای-7
 جهت استفاده دانشجویان

برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته اخالق حرفه ای در کلیه معاونتهای دانشگاه-8  

تشکیل کمیته اخالق دانشجویی جهت گسترش هر چه بیشتر این مفاهیم در اذهان دانشجویان-9  

برنامه ریزی جهت تعریف جوایز خاص در حیطه اخالق در دانشگاه در شورای عالی اخالق -10
نشگاهدا  

برنامه ریزی جهت راه اندازی کانالهای تلگرامی در بین دانشجویان و اساتید با محوریت پیامهای -11
 معرفی و تبیین اخالق حرفه ای

تهیه و توزیع بنرها و پوسترهای اخالق حرفه ای در دانشکده ها و مراکز درمانی با توجه به رشته -12
 های مرتبط



خالق حرفه ای با مشارکت دانشکده ها در نگارش مضامین اخالق برنامه ریزی در جهت تببین ا-13
 حرفه ای در رشته های مختلف دانشگاهی

.برگزاری نشست اختصاصی با موضوع اخالق و تعهد حرفه ای ویژه اعضای محترم هیات علمی 14
ه با تخصیص امتیاز فرهنگی و مداومدانشگا  

اساتید جهت تبیین هر چه بیشتر مضامین اخالق حرفه راه اندازی گروه تلگرامی اخالق حرفه ای  -15
 ای در بین اساتید

راه اندازی کانال تلگرامی اخالق حرفه ای جهت نشرهر چه بیشتر کدهای اخالقی در بین اساتید -16
 ،دانشجویان و پرسنل

 30اعتالی اخالق حرفه ای در معاونت آموزشی دانشگاه و عضویت  بسته  تشکیل کارگروه ویژه-17
 نفر از اعضای  هیات علمی جوان و فعال در  این کار گروه

تشکیل کمیته اعتالی اخالق حرفه ای در هر یک از دانشکده ها به تفکیک-18  

تشکیل کمیته اعتالی اخالق حرفه ای در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه با صدور ابالغ اعضا و -19
 تشکیل دو جلسه در این خصوص

نظر دارد فعالیتهای زیر را در آینده به انجام همچنین این دانشگاه در 
 برساند:

 در کمیته اعتالی اخالق حرفه ای دانشکده ها  بازنگری کدهای اخالقی هر یک از رشته ها به تفکیک-1
 و تالش در جهت بومی کردن هر چه بیشتر کدهای احصا شده

وزشی ومصوب نمودن آنهابررسی کدهای نهایی شده در کمیته دانشکده ها در کمیته معاونت آم-2  

جلسات ایجاد زمینه مواجهه هر چه بیشتر دانشجویان و اساتید با مضامین اخالقی از طریق ایجاد -3
 گفتمان و بحث و هم اندیشی بین اساتید و دانشجویان

برنامه ریزی در جهت تدوین کوریکولوم پنهان اعتالی اخالق حرفه ای در حد اقل یک رشته که -4
قبال احصا شده است.کدهای آن   

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

  



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشگاه کردستان بسته اعتالی اخالق حرفه ای 

 

 مگموریتامشکککهزاریهخککگقکاگ االق حای وککلها اتفا افه ااال ا راتشککل کارگروه ااالق حافه ااال ا

 رکهامحم جففهارضککگیهدا رکهای الزارالرزارال ادا رکهامهالر اآمورشاعگلهاخکک متاعالعیککگ ارگروه ا ا

البهاله ماقگ ر داا رکهامحم اماهآخککگدا رکهاوککاهاارضککگیهداآقگ ا الف  دافگعاآقگاعگرضککهداآقگ ا رکها

ار  فهاموف (

ا

 21/1/95جلساارم کااالق حاافه ااال افوراامفگ نتاآموروهامورخا 

 مصوبگت 

 بهرخها خکوراللفمکاهگا اچگرتای شناگ   -1

ات  ینا خکوراللفمکامنگخباجاتاههاف طااعمهر امطگلفگت( -2

صولاالق حافه اا -3 خگر اال شل ااهگاباامنظوراناگ یناا خگر ارم کااهگ االق حافه ااال اا الن  فگلا

 ال 



خگلا -4 یگ اه ئتاعلمها االر و گبهاهگ االع صولاالق حافه ااال ا االرر خهارعگیتاال م القلاا ابهر

 و الرشابااریگختا النشل ااهگا

 یهیوراللاگ اتحق قگتها رارالبطاابگاالق حافه ااال ا ا راال لویتاقهالر ال ناآناگاتسا کا االنجگم -5

 ی هالی ولهاا–ا29/2/95تف  ناالعیگ ارم کااالق حا النشل ااهگا اتشل کاجلسگتاع النشل اابا الوتا

 (24/1/95دا22/2/95دا7/2/95یهخکگر اا–ا15/12/94

 مصوبگتارم کااالق حا النشل اایهخکگر  

 خنجها خ ناتوریعا انظهالتاجاتان گر یگ اه ئتاعلمها ام ر شنگمااال اتا اا اب ناالع خ وهایه آمور

اجمعاآ ر اوه  

 ر هگ االق حاوه ااهگ اآموروهایهخکگر ا امگمگیها االتگحاالعمکدانظگماجماور االخ مها امشنورا

افقوحاب مگراالخکخهالعا االلویتابن  اوو 

 ابهخ اج  لارمگنبن  اتشل کاجلسگتابااالط زاالعیگ ارم کااالق ح

 راجلسگتابف امسئولاالنجمناعلمها النشجویگناجاتا فگل تاههچااب شکهاالنجمنااهگ ا النشجویهابگا 

اه فاالعک  االق حافه ااال اافیورا الوکاابگو .

امصوبگتارم کااالق حا النشل اای هالی وله 

  اوگقصاگ االق حا النشل اابااتهت باال لویت

اوگقصاالخکگ اقوب -1

اوگقصا النشجو اقوب -2

 مفها النشجوداالخکگ ا اهملگرالنوگقصاالرتبگطاج -3

 وگقصاالرریگبها اآرموناقوباتف  ناو ا -4

 مص الحاهگ اعملها االجهالیهاوگقصاهگ اتف  ناو اا راجلسگتابف  امور ابحثا اتبگ لانظهاقهالرا

 و ه .

 طهالفهاچگرتاوورال االق حای ولها النشگگا 

  راخککطمامهر ای وککلهداتشککل کارم کاارخکک  وهاباانحوایگیبن  ا خککک گرالنابگل نهابااالصککولافه ااال ا

مفگ نامحکهماآموروکککها ا ب هاا25/8/94مورخاا881/500آمورشا ا رمگنهاتوف  اعی ه انگمااوکککمگراا



وورال اآمورشای ولها اتخصصها رالرتامکبوزا راقصوصاالجهال امجموعاا خکوراللفمکداآی نانگماا

مجموعاابهنگمااهگ اا االب الرهگ االررو گبها ارخ  وها ایگیبن  ا خک گرالناتخصصهابااالصولافه ااال االر

 تحولا انوآ ر ا راآمورشاعلومای وله(

 شل اای هالی ولهاالرابخشاهگ ابگل نها رامهالر اآموروها اتگر  امهب گنا بگر ی ابفمکاآم اامسئول نا الن

بگل نها راقصککوصانظگرتا االجهال ا خکککوراللفمکات  یناوکک اایووککشاآرگ م یا النشککجویگنا النشککل اا

امخکلفاآموروهی هالی ولها ررگرآمور اوه هاگ ا

 اتف  نامسئولابسکاا را النشل اایهخکگر ا االعیگ اوه ا

 اتوخطاآقگ ا رکهارالرزارال اا1/11/94بهو الر ارگروگاایه  شنگل  ما راآمورشا راتگریخا
 

 

 


