
 بنام خدا

کارگروه اخالق حرفه ای/ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجانگزارش عملکرد ساالنه »

با استفاده از  7931سال  از تیرماهکارگروه اخالق حرفه ای/ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

توانسته است ضمن مدیریت ت محترم دانشگاه و سایر همکاران ریاس راهنمایی هایتجارب علمی و 

همگام با سایر کارگروه ها در اعتالی اهداف عالیه وزارت متبوع قدم  ،منطقه شش آمایشی کشور

آموزشی  های بومی سازی کوریکولوم نیز و بردارد و با برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی و کارگاهی

با استفاده  به عنوان اولین کارگروهدر این راستا  .دانشجویان و دستیاران تالش کند هاینای نیازببر م

تا سهمی گذاشته است داشته های خود را در وبسایت دانشگاه به اشتراک از پتانسیل فضای مجازی 

ه ارائه عملکرد منجر به نقد و کست تردیدی نی .در اعتالی اخالق حرفه ای/پزشکی کشور داشته باشد

و گروه کارگروه ساالنه عملکرد   از این رو، .مشارکت همکاران، دانشجویان و عموم مردم می شود

 در ادامه به حضورتقدیم می گردد. /پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجاناخالق حرفه ای

 تحول و نوآوری در علوم پزشکی به عنوان گام پیرامون طرح  دبرگزاری نشست های متعد

 چهارم از برنامه تحول سالمت

  دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخالق بالینی)ملی، ابالغ

 (دانشگاهی و بیمارستانی

  اعتالی اخالق حرفه ای/ حرفه ای گری رشته های تشکیل کارگروه های متناسب با مگا پروژه

 دانشگاه 

 توسط سرکار خانم دکتر حنیفینطقه شش آمایشی طراحی نقشه راه اخالق حرفه ای م 

 توسعه و ترویج اخالق حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی زنجان ارائه طرح تحقیقاتی  

 در دانشگاه علوم پزشکی زنجان در تعیین وضعیت اخالق حرفه ای ارائه طرح تحقیقاتی 

  کمیته دانشگاهی اخالق حرفه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونینجلسات برگزاری 

 و مدیرگروه و دبیر کارگروه



  کمیته دانشگاهی اخالق حرفه اینفره  71صدور ابالغ اعضای 

 ابالغ دستورالعمل راه اندازی کمیته های اخالق حرفه ای مراکز درمانی تابعه دانشگاه 

  ا اعضای کارگروه های منطقه شش از ب ش عملکرد جلسات هم اندیشی و دریافت گزاربرگزاری

 طریق ویدیو کنفرانس

 از  طراحی فضای وب کارگروه اخالق حرفه ای در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی زنجان

طریق منوی دسترسی سریع سایت دانشگاه با عنوان گروه اخالق حرفه ای/پزشکی منطقه 

دادن منابع آموزشی، پژوهشی و اخبار کمیته های تخصصی،  شش آمایشی کشور با قرار

بارگزاری رفرنس های رشته اخالق پزشکیمن جمله کتاب دوجلدی دکتر الریجانی و راهنمای 

 عمومی اخالق حرف پزشکی ابالغی از وزارت خانه و سازمان نظام پزشکی

 تدوین تم طولی اخالق حرفه ای در اغلب رشته های دانشگاه 

  مسایل متعدد اخالقی در حوزه پیوند اعضا و اهدای بافتسیاست گذاری برای چالش های ،

رحم اجاره ای و ، استفاده از تجهیزات پیشرفته برای حفظ عالئم حیاتی در بیماران مرگ مغزی

استیگما، سالمندی و  ، اعالم خبرهای بد و ناگوار، کنترل خشم،مباحث خودکشی، سقط جنین

، مدیریت بیماری های مزمنمراقبت در منزل و ، دمانس در مقوله اختالالت روانپزشکی

تولید، ، دخالت های مابین رشته ای، تعارض منافع ،محرمانگی و مدیریت اطالعات سالمت

 ذخیره، دسترسی و اشعه اطالعات بالینی در محیط های الکترونیک

 مانند رشته های پزشکی مورد از  39 / پزشکیکدهای اخالق حرفه ایو تهیه منشور  ررسی وب

و  زنان و ... بیهوشی، داخلی، اعصاب و روان، جراحی اعصاب، پزشکی هسته ای، کودکان،

 بارگزاری در وبسایت کارگروه

 با موضوع اخالق و مامایی دانشجویان و پرسنل پرستاری  پزشکان، برگزاری کارگاه هم اندیشی

 حرفه ای

  دانش افزایی در حیطه اخالق حرفه ای کارکنان غیربالینی مانند کارشناسان برگزاری کارگاه

 توسط اساتید مجرب دانشگاه اداری، مالی، مدیران خدمات و کارگزین های دانشگاه 

  دستیاران رشته های تخصصیبرگزاری جلسه آشنایی با مبانی اخالق حرفه ای برای 

 برگزاری جلسه نحوه رفتار حرفه ای با مراجعین  برای دستیاران روانپزشکی دانشگاه 



  مراجعین و عموم مردم توسط اساتید دانشگاهبرگزاری کارگاه کنترل خشم برای 

 بسته طرح تحول آموزش اعتالی اخالق حرفه ای در رابطه با چهار محور

  اسالمی –توسعه آموزش اخالق پزشکی مبتنی بر ارزشهای ایرانی 

 راه اندازی کرسی های نظریه پردازی اخالق پزشکی .7

 تشکیل کمیته های اخالق حرفه ای مراکز آموزشی و درمانی .3

ی عقد تفاهم نامه همکاری علمی، تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاه هارایزنی جهت  .9

 کشور آذربایجان و استان آذربایجان شرقی

حرفه ای برای اعضای / برگزاری کارگاه با موضوعات مرتبط با منشورهای اخالق پزشکی .4

هیئت علمی و کارکنان رشته های پزشکی،پرستاری،مامایی، رادیولوژی، آزمایشگاه، 

 مدیریت اطالعامت سالمت و بهداشت

کارگاه اخالق حرفه ای برای اساتید گروه های روانشناسی  - کارگاه اخالق در پژوهش .1

 ، پزشکان عمومی و طب اورژانسبالینی و روانپزشکی و دستیاران

 برگزاری کارگاه اخالق حرفه ای برای کارکنان بالینی و غیربالینی دانشگاه .6

برگزاری کارگاه یا بازآموزی با موضوعات مرتبط با اخالق پزشکی/ حرفه ای برای حرفه  .1

 مندان 

 نظام پرستاری و دانشجویان پزشکی کارگاه آشنایی با اخالق حرفه ای .8

برگزاری کارگاه یا بازآموزی با موضوعات مرتبط با اخالق پزشکی/ حرفهای برای کارکنان  .3

 نظام سالمت در قالب دوره های ضمن خدمت

درس دو واحدی آداب پزشکی به نیم تفکیک  -کارگاه اخالق حرفه ای در قالب تم طولی  .71

تدوین درسنامه اخالق حرفه ای برای رشته های پرستاری، مامایی،  -واحد در هر ترم 

 داروسازی، پزشکی و دندانپزشکی و فوریت های پزشکی

  طراحی و استقرار نظام دیده بانی، نیازسنجی، آسیب شناسی و ارتقاء ارزش ها در

 نظام آموزش عالی سالمت

و ارائه گزارش سه ماهه، گزارش عملکرد های فنی و دوره ای بر اساس سیاست های مدون  .7

 شش ماهه و ساالنه منطقه ای آموزش اخالق حرفه ای/ پزشکی 



به پست  ارسال یا کنفرانس ویدیو طریق از ماهانه گزارش –گزارش های ساالنه  .3

 و پایش وضعیت کمیته های اخالق در آموزشالکترونیک گروه 

 ه و استانتشکیل کمیته دانشگاهی اخالق درآموزش پزشکی در دانشگاه های منطق .9

  تدوین استانداردها و راهنماهای اخالقی در آموزش پزشکی و اقدامات الزم برای

هدف نهادینه سازی ارزشهای حرفه ای در  بادیریت مناسب کوریکولوم پنهان م

 موسسات آموزش عالی سالمت

، ایجاد وبسایت و تدوین کدهای اخالق ششچاپ کتابچه کدهای اخالق پزشکی منطقه  .7

 رشته دانشگاهی نظام سالمت 39حرفه ای برای

 ارائه کتابچه راهنمای اخالق حرفه ای روانپزشکی، چشم پزشکی و رادیولوژی  .3

  سالمتترویج و توسعه زیرساخت های اخالق حرفه ای در مراکز آموزش عالی 

 ارسال دستورالعمل راه اندازی کانون های اخالق حرفه ای دانشجویی به معاونت فرهنگی  .7

 پرستاری، دستیاری و پزشکیکانون های  تشکیل جلسه .3

رایزنی جهت انعقاد و اجرای تفاهمنامه جهت همکاریهای مختلف ازجمله تبادل استاد و  .9

 دانشجو با دانشگاههای کشور آذربایجان و استان آذربایجان شرقی

 همکاری و امضای تفاهم نامه با دانشکده علوم انسانی زنجان .4

امضای تفاهم نامه همکاری و تبادل استاد با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج  .1

 تان جامعه پزشکی اس

 همکاری و امضای تفاهم نامه با حوزه علمیه زنجانرایزنی جهت  .6

 

 با تقدیم احترام

 همایش علمی اخالق و آداب پزشکی کمیته مرکزی و سیاست گذاری

 ق حرفه ای/ پزشکی: دکتر پرویز قزلیاشریاست کمیته دانشگاهی اخال

 دانشگاه: دکتر علیرضا آرمانی کیاناخالق حرفه ای/ پزشکی و مدیرگروه ریاست کارگروه 

 : نادر میرانی دانشجوی دکترا مدیریت اطالعات سالمتدانشگاهاخالق حرفه ای/ پزشکی  کمیته هایو کارگروه  دبیر
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