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 دانشگاه درمانمعاونت مکان جلسه : 

 

 موضوع جلسه:

 فعالیتهای کانون دانشجویی اخالق حرفه ای 

 تبیین سیاست های اخالق در آموزش 

 های برنامه عملیاتی بررسی چارچوبهای شاخص 

  منحصربفردحوزه اخالق حرفه ای پیشبرد موضوع سایت  

 پیشنهاد کارگاه آموزشی و تم طولی برای دانشجویان 

 حوزه اخالق درآموزش دانشگاه ات فنی و محیطیالزام 

 پیشنهاد برگزاری کارگاه برای کادر پشتیبانی دانشگاه   

  0011برای ماههای سال تعیین سیاستگزاری 

  وضعیت دنیای مجازی برای دانشجویان و حضور اعضای هیات علمی در دوران کورونابررسی 

 

 

 معاونین با حضور 10:11 ساعت 0011در سال و همچنین اخالق در آموزش دانشگاه  دانشگاهی اخالق کمیتهجلسه  اولین

در  معاونت درمان دبیر اخالق حرفه ایو هیات علمی معاونت آموزشی مدیر  دانشگاه، روسای برخی ازدانشکده ها ،دانشگاه

 .گردیددانشگاه تشکیل  درمانسالن جلسات معاونت 

ب آسی، نقش معاونت فرهنگی و دانشجویی در گرم کردن حوزه کانونهای اخالق حرفه ای دانشجویی بررسیبه این جلسه  در

شناسی بطن اخالق حرفه ای در دوران پاندمی کورونا، حل ریشه ای موانع پیرامون اخالق، بازنگری کورس پالن دروس اخالق 

 ای اخالق حرفهسایر مسائل مرتبط با و پیشبرد طرحهای مرتبط با کارگروه، نحوه برگزاری کارگاه ها و سمینارها پزشکی و 

و همچنین مقرر گردید که دو جلسه وبینار در اواخر خرداد و اوایل پرداخته شد  ونابخصوص در حوزه آموزش در دوران کور

 مصوب گردید: موارد ذیلو تیرماه به صورت دانشگاهی و منطقه ای برگزار گردد 

 مصوبات جلسه :

 بالینی و دانشکده ها برگزاری جلسات مستمر اخالق حرفه ای در مراکز .0



 
 

 

 

در صورت امکان به صورت ضمن شناسایی تیم های عالقمند و مقررگردید که فعالیتهای کانونهای دانشجویی اخالق  .2

 پیگیری گردد.مجازی 

  گزارش داده شود. آتی به طرح ها با جدیت پیگیری گردد و تا جلسه  مقرر شد که فعالیتهای مربوط .3

 کارگاه پیرامون رعایت اصول اخالقی در آموزش مجازی برگزار گردد. مقرر شد .0

ه گزارش مسول ئمقدمات و امکان سنجی تاسیس رشته اخالق پزشکی در دستور جلسات آتی با ارامقرر گردید که  .5

 ذی ربط قرار گیرد.

مقرر شد تا با مدیران گروههای بالینی در خصوص نظارت بر نحوه اجرای کدهای اخالقی توسط فراگیران و دانشجویان  .6

کورس پالن یا برنامه برای دروس رشته ها که یک تا دو جلسه طراحی  ماننداقدامات کاربردی بالینی مکاتبه شود تا 

 از مبانی اخالق  برای هر رشته تدریس گردد.

ریاست محترم  با حضور برگزار شده و به صورت روتین و آخرین سه شنبه هر دو ماه آتی  اتید جلسمقرر گرد .7

 و با گزارش کامل انجام گیرد. کارگروهتمام مسئوالن ذی ربط  دانشگاه و

 

 مهلت انجام  مسئول پیگیری موارد قابل پیگیری

تمام توجه به بندهای مورد بحث توسط  با 5تا0های بند 

 دبیر اخالق حرفه ایو گروه و  مدوعوین

 تیرآخر تا 

 تا آخر شهریور  6بند 

 

 

 0011تیرآخر  هفتهتاریخ کمیته بعدی: 




