
 
 

 

 12:30زمان جلسه : 16/08/1400تاریخ جلسه : 

 

 دانشگاه آموزشیمعاونت مکان جلسه : 

 

 موضوع جلسه:

  بررسی وضعت آموزش درس اخالق علوم پزشکی در دانشگاه 

 پیگیری تدوین درسنامه های اخالق علوم پزشکی 

 اجرای فعالیت های آموزشی، برنامه راهبردی و توسعه آموزش اخالق پزشکی در دانشگاه 

  موجود در دانشگاه علوم پزشکی زنجان و کالن منطقه ای وضعیت بررسی 

 مند سازی تم طولی نبرنامه توا 

  پیگیری پروژه ها 

  ارزیابی وضعیت اخالق حرفه ای در دانشگاه 

 اخالق حرفه ای  های برگزاری کارگاه 

 

 

  ،دانشگاه  معاونین با حضور  12:30 ساعت  1400در سال  و همچنین اخالق در آموزش دانشگاه   دانشگاهی اخالق  کمیتهجلسه  

  آموزشاایدر سااالن جلساااا معاونت  معاونت درمان دبیر اخالق حرفه ایو  EDCیت مدیر ،روسااای برخی ازدانشااکده ها

 .گردیددانشگاه تشکیل 

 سه   در سی به این جل ضعیت آموزش در اخالق   برر ست    حرفه ای و شگاه چک لی شکی در دان شتن ابزار -علوم پز سی   -دا برر

یافتاده اسااتو و    حرفه ای   کیفیت و همچنین پیگیری و فعالیت نظارا بر اخالق     پیگیری مجدد     در آموزش )هرگز اتفاق ن

ستورالع     ،سایت اخالق حرفه ای  شیوه نامه پایش یعنی یک د شتن ابزار و  شود دا ه که چ مل و اینکه جمع بندی زمانی انجام 

ضای هیئت علمی   زمانی اتفاق می افتد  شجویان و هم برای اع ، تعیین مفهوم اخالق حرفه ای  هم برای کارکنان و هم برای دان

 مصوب گردید: موارد ذیلو پزشکی حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دیدگاه پزشکان درباره اخالق 

 جلسه :مصوبات 

 داشتن ابزار و شیوه نامه پایش  .1

 نوشتن برنامه عملیاتی و راهبردی و تعیین اعضا و تصویب کردن آن .2



 
 

 

 

 

 

 

 پیگیری و راه اندازی مجدد سایت اخالق حرفه ای .3

 و اجرای آنمندسازی تم طولی نبرنامه توا .4

 دارند. مگاپروژهپیگیری پروژه های  .5

 اهداف  اساس طراحی تم طولی بر .6

 ابزار پایش و ارزشیابی اخالق حرفه ای تهیه و تدوین  .7

 تشکیل سه ساب گروه اخالق حرفه ای دانشگاه و عضو گیری در جلسه آینده .8

 بار در سال  3الی حداقل  2 کار گروه اخالق حرفه ایبرگزاری جلساا  .9

 ارزیابی وضعیت اخالق حرفه ای در دانشگاه  .10

 فه ای امه توسط گروه اخالق حردرسننوشتن  .11

 برای ارتقای سطوح عملیاتی اخالق حرفه ای ها  case reporterن نمودبولد  .12

 .نوشتن برنامه عملیاتی برای چک لیست های ارزشیابی همکار از همکار و دانشجویان بالینی .13

 

 مهلت انجام   مسئول پیگیری موارد قابل پیگیری

سه  30تا  20 اعضای کارگروه 11تا  1بندهای   روز آینده و جل

 آتی

   

 

 

 1400هفته چهارم آذرتاریخ کمیته بعدی: 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


