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 دانشکده پزشکی  علوم پایه ت علمیاخالقی اعضای هیئ منشور

 مختلف هایه جنب از تواند می آدمی آن طریق از که است فرایندی تدریس و آموزش و انبیا، شغل معلمی، اسالمی و دینی فرهنگ در
 در اصولی از باید می مدرسان و معلمان و است برخوردار محکمی اخالقی بنیان از تدریس و فرایند اساس ، رو این از .برسد کمال به

 به آنان الزام و حرفه ایی صالحیتهای و توان از علمی هیئت اعضای برخورداری میان این در .کنند پیروی خود یای حرفه نقشهای ایفای

 کننده تعیین نقش آموزشی فعالیتهای اثربخشی افزایش در تدریس فرایند در ای فهحر استانداردهای و اصول از ای مجموعه رعایت
 .دارد

 رهایمتغ نیاز مهمتر یکیآن است. امروزه اخالق مولفه های مطرح است، اخالق و  فه اییدر نظام حر امروزه که یاز مسائل مهم یکی

به سازمان در جهت کاهش  یریچشمگ اریبس زانیبه متواند  یم حرفه اییاخالق  تیسازمانها شناخته شده و حاکم تیدر موفق

رفه ایی ح یمنشور اخالق سیدر تدر یه ایحرف اخالق یاستانداردها تیدر واقع رعا.  رساند یاریدر تحقق اهداف  قیتنشها و توف

تواند عالوه بر  یو دانشگاه مژوهشی پو  یهمکاران و گروه آموزش ان،یدانشجو با شود که اهتمام استادان به آنها در تعامل یم یتلق

 منجر شود.  انیدانشجو ژهیبو یندیفرا نینفعان چن یذ یتمندیاز رضا ییبه سطح باال سیدر بازده تدر یکارامد شیافزا

 به یه ایحرف یها ییو ارائه راهنما یدر حرفه معلم ریدر خدمات افراد درگ ییتعهد، تالش و کارا بهبود استانداردها نیا یهدف کل

 .است یاه رفتار حرف یهنجارها نیتدو قیآنان از طر

 اخالق حرفه ای

شغل به دست آمده  ایهر حرفه  تیاز ماه اصوالً است که نیقوان ایی از  از علم اخالق مشتق شده، و مجموعه یمفهوم اخالق حرفه ا

از  یاساس به مجموعه ا نیاخالق در شغل مورد نظر است. بر ا هیبر پا ینیقوان توسعه رشد و ،یا هاخالق حرف فهیوظ نیاست؛ لذا اول

ممکن را  یاجتماع روابط نیتا مطلوبتر شودیمقرر م یا همجامع حرف ایسازمانها  یشده که ازسو رفتهیپذ یاخالق یواکنشها کنشها و

از احکام  یمجموعه ا رندهیاخالق در برگ نی. اندیگو یا هحرف فراهم آورد، اخالق یا هحرف فیوظا یخود در اجرا یاعضا یبرا

 . آنهاست یاجرا یبرا ییدستورها رفتار و سلوک و فیتکال ،یارزش

 یتهایو مسئول فیگردد که در آن وظا یباستان برم ونانیدر  بقراطی اخالق به سوگندنامه پزشک نهیشده در زم نیقانون تدو نیاول

 .بود پزشکان مشخص شده یاخالق

 یاعضای هیئت علماخالق حرفه ای 
 و یعلم ئتیه یاعضا استگذاران،یس و رانیعبارت اند از: مد یمرتبط با کارکرد آموزش ریرپذیو تأث رگذاریتأث یسه گروه اصل

 یعلم ئتیه یاعضا یبندیآموزش بر عهده دارند. پا تیاداره و هدا در را ینقش اصل یعلم ئتیه یاعضا ان،یم نی. در اانیدانشجو

 و زیانتقال صفات مم دیبر اخالق و هم از د یمبتن یتوسعه فرهنگ سازمان دیهم از د ،یا هحرف اخالق ایبه اصول و ارزشها 

 است.  تیحائز اهم اریگسترش آنها در جامعه، بس جهیو در نت انیبه دانشجو یبرجسته انسان یهایژگیو

 

 دانشگاه یاعضای هیئت علم های اخالقی الگوی

 ی  در زمینه های مختلف به شرح ذیل میباشد: اعضای هیئت علمالگوهای اخالقی 

  : اخالق آموزشی

این . است آموزش طریق انجام از دانش انتشار و پیگیری اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان استاد، مسئولیت اولین 

توانایی و فن بیان  .کنند خود علمی اثربخشی و صالحیت توسعه صرف را خود انرژی از لحاظ وجدانی باید اساتید
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و آنچه ند. دانش آنها رعایت کنرا  و انسجام مطالب یوستگیو پ داشته باشد   تسلط یآموزش یبر محتواداشته باشند. 

 د به روز باشد. نتدریس می کنکه را 

 سیمناسب تدر یابزارها و روشهااز  .دنبکوش دانشجویان به و تدریس خود ارائه های در جهت بهبود روش مجدانه  

 د. نرا داشته باشکالس  مدیریت توانایی. استفاده کنند

 د. ند و بموقع در کالس و جلسات دانشکده حضور داشته باشنباش هداشت یو نظم ظاهر یآراستگ 

 د. نرا در سامانه آموزش انجام ده یو پژوهش ینمره و سوابق آموزش اب،یحضور و غ بموقع 

 که کنند حاصل اطمینان و کنند تقویت را صادقانه علمی رفتار تا دنگیر کار به را خود معقول تالش تمامبایستی  

 . است دانشجو هر واقعی شایستگی دهنده نشان دانشجویان از آنها ارزیابی

موضوع  فراهم و آنها را در راستای این را خود با های دانشجویان ایده آزادانه تبادل بایستی زمینه علمی عضو هیئت 

 .دنکن تشویق

 ید؛ مگر اینکه این مسأله توسط شوراننباید به دانشجویان کالس خود به منظور کسب درآمد، تدریس خصوصی نمای 

 برداری بهره خود شخصی منافع دانشجویان برای از. دنباش منصف دانشجویان خود با همیشه باید .شود دیآموزش تأی

 د.ننکن استفاده مناسب منبع ذکر بدون ژورنال ها در دانشجویان کار نکند و از

 

 ژوهشی پاخالق 

 به شرح زیر دانشگاه در شده انجام علمی های فعالیت دربرگیرنده تمام در زمینه دانش پژوهشی، باید علمی عضو هیئت اصلی اهداف

 :باشدمی 

  د. نداشته باش را ها داوری نتایج بر مبتنی پژوهشی آثار و افزایش کیفیت یعلم یتعداد و تنوع قابل قبول محتوا دیتول 

 خود و همچنین هدایت دانشجویان فعاالنه بکوشند. علمی شایستگی بایستی در جهت ارتقای 

 باشند از آزادی عمل برخوردار  مناسب ابزارهای سایر و سخنرانی انتشار، طریق از خود تحقیقات نتایج انتشار بایستی در. 

 نظارت تحت یا دانشگاه حوزه در شده انجام تحقیقات نتایج انتشار برای را آنها آزادی که شوند توافقی گونه هر وارد نباید 

 . کند نقض دانشگاه

 خودداری  دار تیاولو ریغ یتهایدر فعال یپژوهشو از گرفتن گرنت  را انجام ندهند دانشگاه ندیخارج از فرا یطرح پژوهش

 کنند. 

 اشد. ب یکاربرد ( نامه و طرح انیمقاالت و پا) پژوهشها جینتا 

 باشد عینی و منصفانه باید علمی داوری عضو هیئت داور، عنوان به نقش ایفای هنگام. 

 اخالق تعهدی 

 دانشگاه قبال در تعهداتی پژوه، دانش و استاد عنوان به خود اصلی وظایف بر عالوه علمی هیئت عضو دانشگاه، در انتصاب پذیرش در

 که شامل موارد زیر می باشد:  گیرند می عهده بر نیز
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  سطوح در ها، شوراها، کمیته در عضویت طریق از آن اداره در دانشگاه، پیشرفت در دندار مسئولیتهیئت علمی  اعضای 

 های او و مسئولیت های توانایی با مشارکت سازگار این اینکه بر مشروط د،نکن مشارکت آموزشی های گروه و مدیریتی،

 .دناو باش اصلی اولیه

  مشورتی های رویه بایستی( دانشگاه معاونت و یا ریاست رئیس مرکز، گروه، مدیر مثالً) اداری پست یک قبل از پذیرش 

 .دنرا طی کرده باش پست این تایید صالحیت به عهده گرفتن برای کافی

 آزادی با مقررات مغایرت عدم شرط به اما کنند، می رعایت را مؤسسه شده اعالم مقررات اگرچه علمی هیأت اعضای 

 دارند. را نظر تجدید و انتقاد حق آکادمیک،

 این اینکه بر مشروط است، شده تعیین دانشگاه امور به بخشیدن نظم برای که هستند مقرراتی و قوانین رعایت به موظف 

 عین در. دننکن نقض را قانون این در مندرج اخالقی رفتار اصول یا دانشجویان و اساتید علمی آزادی مقررات، و قوانین

 .شود دانشگاه بهبود باعث آنها نظر از که دنده انجام را اصالحاتی دارد مسئولیت او حال،

 بشناسند مؤسسه برنامه بر را خود تصمیم تأثیر خود، خدمت خاتمه یا قطع هنگام. 

  حزبی های فعالیت و یا سیاسی های گیری جهت یا شخصی منافع جهت درو جایگاه هیئت علمی  سازمانی امتیازات از 
 .دنکنن برداری بهره سیاسی

 ند. ناستفاده نک سوء خود یعلم یارتقا یبرا انیاز دانشجو 

 دنننک استفاده از حد شیب دانشگاه یو امکانات رفاه ایاز مزا 

 د.نباش شگامیپی ریپذ تیو مسئول ییپاسخگو، تهایو مسئول تیمأمور رشیدر پذ 

 

 عمومی و رفتار حرفه ایی اخالق 

 تیو شرایط معلول قومی ملی و یتأهل، ریشه ها تیوضع ت،یاساس نژاد، مذهب، رنگ، جنس بر نبایداعضای هیئت علمی  

 د.نقائل شو ضیجسمی تبع
 .ندننک استفاده سوء و خصوصی شخصی منافع و اهداف جهت در دانشجویان با خود شغلی رابطة از 

 و سیاسی های دیدگاه یا شخصی زندگی تحصیلی، پیشرفت مورد در چه دانشجویان را خصوصی اطالعات تمام بایستی 

 اطالعاتی معتبر، منبع یک درخواست به در پاسخ اعضای هیئت علمی می توانند وجود، این با .دندار نگه محرمانه مذهبی،

 دانشجو اشاره و خصوصیات اخالقیشخصیت  به جایی تا فقط دنتوان می د.نکن فاش دانشجویان علمی وضعیت مورد در

 . باشد مرتبط موضوع این که کند

 . گذارند احترام دانشجو و استاد بین رابطه محرمانه ماهیت بایستی به 

 است. غیراخالقی آزادی این عمدی نقض. ندنک دفاع خود همکاران فعالیتهای علمی آزادی حق از موظف هستند 

 . گذارند احترام آنها نظرات به همکاران انتقادات و نظرات تبادلهنگام  بایستی در علمی هیأت اعضای 
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 . ندنک خودداری همکاران زیرسوال بردن شایستگی و شخصیت تحقیر باید از علمی عضو هیئت 

 های هزینه کمک یا اخراج تصدی، انتصابات، با که ای کمیته مثالً) دانشگاه مناسب مرجع یا کمیته درخواست در هنگام 

 و منصفانه باشد. ای خود بایستی حرفه همکار قبال عضو هیئت علمی در قضاوت ،(دارد سروکار تحقیقاتی

 خودداری نماید. شخصی منافع در جهت استثمار همکاران عضو هیات علمی بایستی از 

 ی(پژوهشاتمام به موقع کار بموقع، حضور در آزمون و  حیتصح ،مجاز بتیغی )و پژوهش یبه ضوابط و مقررات آموزش 

 باشد.  بندیپا

 دنباشریانتقادپذداشته و  گرانیآداب و حسن خلق با د یمباد رفتار 

 د. نده حیگر ترجید یدانشگاه ها به نسبتمحل خدمت را در دانشگاه (  پروژه و.. س،یتدری )و پژوهش یعلم تیفعالانجام  

 د. نداشته باش لیتما هو علقه به دانشگاه مربوط یبه ابراز وابستگو  داشته باشندتعلق  احساس به دانشگاه 

 د. نداشته باش انیارتباط مستمر با دانشجو  د.نداشته باش سعه صدر،  دناشزودرنج نب د،ناشدر دسترس ب 
 د. نداشته باشفعال  مشارکت در گروهد و نداشته باش در دانشکده ییاجرا ینینقش آفر 
 د. نکن مشارکتجلسات گروه و دانشکده و... یشیآزاد اند یها یکرس ،یتخصص ینارهایسم یدر برگزار 

 

 

 اخالق فرهنگی و تربیتی 

 د. نرا داشته باش دانشجویان در علمی کار روحیه و انگیزه ایجاد توانو  دانشجویان مشارکت جلب توان 

 ارائه دهند.  مفید مشاوره دانشجو به احترام بگذارند دانشجویان به 

 داشته باشند. یمؤثر رفتاری بازخوردهای 

 شرکت کنند. در جلسات فرهنگی  داشته باشند و  فرهنگی نقش 

 

 اخالق اجتماعی 

 مسئولیت آنها مقابل در که دانشگاهی مقام مافوق تأیید مگر کنند، اجتناب زیر احتمالی منافع تضاد از باید علمی هیأت اعضای

 :باشند را داشته دارند،

ند، دار توجهی قابل منافع آن در خانواده ایشان یا خود که منبعی از دانشگاه توسط خدمات یا ملزومات تجهیزات، خریداز  

 .امتناع کنند

 از شده اداره بودجه توسط که ای پروژه هر برای مشاور یا کارمند عنوان به را خود نزدیک خانواده اعضای از یک نباید هر 

 .دنکن استخدام شود، می پشتیبانی دانشگاه طریق

 .متوجه خود ایشان است علمی دانشگاه توسط عضو هیئت از خارج در  هرگونه بیانیه شخصی مسئولیت صدور 
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مشاور  عنوان )مثال به جامعه های بخش از برخی با خاص رابطه کاری یک وارد کلی طور به علمی عضو هیئت که هنگامی 

 و باشد سازگار دانشگاه قبال در آنها اولیه تعهدات با وظایف بایستی این شوند، یا قرارداد تحقیقاتی خارج از دانشگاه( می

 .نداشته باشد دانشگاه در آنها وظایف بر مخربی تأثیر وجه هیچ به

 برداری بهره سیاسی حزبی های فعالیت و یا سیاسی های گیری جهت یا شخصی منافع جهت در سازمانی امتیازات نباید از 
 .کند

 که دنباش محتاط همواره و د،نده ارائه غلطی تصویر )اند شده استخدام آن در( آمده اند در آن عضویت به که سازمانی نباید از 

 .دنشو قائل را سازمانی مرزی و شخصی های دیدگاه بین

 

 




