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 hopای در سامانه های کارگروه اعتالی اخالق حرفهبررسی فعالیت حضوری یجلسهصورت

جلسه: 

1 

تاريخ برگزاري جلسه: 

05/11/1400 

محل برگزاري  11:30- 14: ساعت برگزاري

سالن :  جلسه

  EDC جلسات

 دستور کار جلسه:

 و نشانگرهاي آن hopهاي اخالق حرفه اي در سامانه بررسی فعالیت -

 اي ثبت شده در سامانه سماتبررسی وضعیت مگاپروژه هاي اخالق حرفه -

 کلیات مباحث مطرح شده:

و توسعه آموزش علوم  مدعوين و با رياست مدير مرکز مطالعاتجلسه با نام و ياد خدا، با حضور  -

 دربدکتر رمضانیدر ابتدا جناب آقاي آغاز شد.  پزشکی دانشگاه، جناب آقاي دکتر رمضانی بدر

اي در رنکینگ معاونت آموزشی و هاي کارگروه اعتالي اخالق حرفهدر خصوص اهمیت فعالیت

نمودند کارشناس اخالق حرفه  يادآوري تحول آموزش دانشگاه توضیحاتی ارائه نمودند. سپس

برنامه ريزي انجام شده و بر اساس  هاي کارگروه را بر اساسفعالیتمستندات  اي دانشگاه

به کارشناس رابط مرکز مطالعات تا پايان بهمن ماه   hopنشانگرهاي هر فعالیت در سامانه 

سپس دبیر و کارشناس کارگروه، جناب آقاي دکتر میرانی گزارش شفاهی از  تحويل نمايند.

کیل کانون هاي دانشجويی و مشکالت بوجوده آمده نظیر عدم تش را ارائهفعالیت هاي انجام شده 

در اي و عدم مشخص شدن وضعیت مگاپروژه تم طولی و... رابیان نمودند. اعتالي اخالق حرفه

مرکز  hopبه خانم حیدري کارشناس  1400تا شهريور ماه کلیه مستندات نمودند ادامه تأکید 

با توجه  شد. آوري، بررسی و تحويل داده خواهدتحويل داده شده است و مابقی مستندات جمع

 1400اي به جلسه آخر بهمن ماه کارگروه اخالق حرفههاي به کمبود زمان، بررسی مگاپروژه

جهت اجرا به اعضا جلسه به شرح ذيل تنظیم و  و پیشنهادات مصوباتدر انتها، موکول گرديد. 

 اعالم گرديد.
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 مصوبات و پیشنهادات جلسه: 
 

 مصوبات: 

اي، توانمند سازي دانشجويان دانشگاه از منظر اعتالي اخالق حرفهدر خصوص   مقرر گردید: -1بند

اي دانشگاه جناب آقاي دکتر نادر میرانی در قالب ، دبیرکارگروه اخالق حرفه1400تا آخر اسفندماه 

کمیته دانشجويی توسعه آموزش، با همکاري سرکارخانم دکترنسرين حنیفی کارگاه آموزشی با عنوان 

اي دانشجويان را برگزار نمايد. به منظور هماهنگی با واحد کمیته دانشجويی اعتالي اخالق حرفه

مستندات آن را براي  هماهنگی الزم را انجام و )سرکارخانم آبیار(توسعه آموزش در مرکز مطالعات

 تحويل نمايند.)خانم جهانگیري(به کارشناس رابط مرکز hopبارگزاري در 
 

 مقرر گردید:  -2بند 

 در قالب و کارکناندانشجويان  اساتید، مستندات آموزش اخالق حرفه اي به آوريعجمبه منظور 

با کلیه معاونت هاي  الزم مکاتبهسطح دانشگاه  در 1400کالس و دوره آموزشی در سال کارگاه، 

)برنامه کالسی و برنامه دوره، لیست صورت گرفته و مستندات  ،ها و مراکز آموزشیدانشکدهآموزشی 

آوري و در جلسه آخر بهمن ماه در اسرع وقت جمع(تصاوير و گواهی مدرس و.....حضور و غیاب، 

 توسط کارشناس رابط مرکز)خانم جهانگیري( ارائه شود.  1400
 

ه منطقاي به عنوان دبیرکارگروه اعتالي اخالق حرفه جناب آقاي دکتر میرانیمقرر گردید:  -3بند

نجام هاي امستندات فعالیت ،هاي منطقهطی هماهنگی با قم و مکاتبه با بقیه دانشگاه شش آمايشی

  شده در منطقه را رصد و گزارش آن را ارائه نمايند.
 

یش نويس منشور فرصت دارند تا پماه  تا آخر بهمن 1400بهمن ماه  6از تاريخ مقرر گردید:  -4بند

تدوين، ارائه و بعد از ارائه توسط دکتر میرانی در کمیته اعتالي اخالق  اخالقی به صورت کتابچه را

اي و سپس شوراي آموزشی دانشگاه، مصوب و در صفحه اول دانشگاه در قسمت دسترسی سريع، حرفه

 بارگزاري نمايند. 
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دکتر میرانی طی تماس با دکتر نسرين حنیفی در خصوص مصوبه کمیته مقرر گردید:  -5بند

ري پیگی و تهیه چک لیست آن، ايبا موضوع تدوين پروپوزال روانسنجی پايش اخالق حرفه راهبردي

 الزم را انجام و اهمیت ساب میت آن براي اخذ امتیاز اين فعالیت را يادآوري نمايند.
 

دکتر فرشته بیگلري مستندات اعتبار بخشی برنامه اي ورشته هاي ارزيابی شده مقرر گردید:  -6بند

يید به عنوان مستندات استخراج و براي جلسه أو سنجه هاي اخالق حرفه اي را در صورت ترا بررسی 

 آتی آماده نمايند.
 

اي اساتید را فعالً در چهار دکتر میرانی برنامه مدون ارزيابی و پايش اخالق حرفهمقرر گردید: -7بند

اي کمیته اعتالي اخالق حرفهگروه آموزشی ماژور)جراحی، اطفال، داخلی، و زنان( انجام و به تصويب 

دانشگاه و شوراي آموزشی رسانده و برنامه و مصوبه را به عنوان مستند ارائه نمايند. برنامه به شوراي 

 آموزشی آتی دانشگاه ارائه و طی ابالغ به گروهها، طی دو هفته انجام گردد.
 

دکتر میرانی مجدداً تنظیم اي توسط : لیست اعضاي کارگروه اعتالي  اخالق حرفهمقرر گردید-8بند

ان نیز به عنو  سرکارخانم فرشته بیگلريو جهت صدور ابالغ به معاون آموزشی دانشگاه اعالم گردد. 

 عضو کارگروه معرفی شوند.
 

 پیشنهادات: 

ي اکارشناس رابط کارگروه در مرکز مطالعات، کلیه مستندات کارگروه اخالق حرفهخانم جهانگیري،  -

تاکنون را به صورت فايل از خانم فريبا حیدري تحويل و آرشیو نمايند. همچنین از روي  98از سال 

Clear Book کارگروه اعتالي اخالق "تحت عنوان  بر اساس سال اي آرشیو کارگروه رااخالق حرفه

 براي هر سال و هر نشانگر پوشه تشکیل شود. تکمیل نمايند." سال..... حرفه اي

بسته هاي طرح  ،را براي کارشناس رابط توضیح داده hopانم حیدري کلیه موارد سامانه سرکارخ -

ها با تمرکز بر نشانگرها،..... ي سامانه کامل تشريح تحول مربوطه، و نحوه تنظیم مستندات فعالیت

 هاي مهم، فعالیتهاي داغ، ......(شود. )تاريخ
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اي با ارسال نامه دبیرکارگروه اخالق حرفهدکتر میرانی، شود پیشنهاد می 4در خصوص مصوبه بند  -

ها و مراکز آموزشی، در طراحی و تدوين منشوراخالقی.... به عنوان مگاپروژه از همکاري به دانشکده

 برداري نمايند.اعضاي هیأت علمی عالقمند نیز بهره

 دکتر نادر میرانی، خانم فرشته بیگلري، خانم فريبا شاهی، بدر،دکتر فرهاد رمضانیحاضرین در جلسه: 

  خانم نسرين جهانگیري

 دکتر علی نوروزي، خانم فريبا حیدرياعضاء غائب: 



 
 

 بسمه تعالی

 حرفه ایاعتالی اخالقجلسه حضوری بررسی فعالیتهای کارگروه 

  


