
 مقدمه

 داراي جامعه کلان هايبرنامه در دانشگاهی اخلاق به پرداختن

 آوردیم بار به فراوانی زیانبار آثار آن از غفلت و است خاصی اولویت

 خود سازمانی فرهنگ در اخلاق سازي نهادینه براي و دانشگاه

 خود ارکان همۀ در اخلاق اثربخش و مستمر یج ترو محتاج

 رفاه و سعادت حافظ دانشگاه، در ايحرفهاخلاق  رعایت باشد.یم

 توانایی به تواندمی آن به تجاوز و است دانشجویان گروهی و فردي

رعایت اخلاق در  . در حقیقت،کند وارد لطمه دانشجویان یادگیري

آموزش عالی علاوه بر اینکه باعث افزایش امنیت روانی در دانشگاه 

 هايوري و کاهش هزینهبهرهشود، افزایش و رشد و بالندگی آن می

دانشگاه را در پی خواهد داشت. لذا ما برآنیم که در راستاي ترویج 

رفتار و اخلاق حرفه اي در دانشگاه، ماهانه یک پمفلت آموزشی در 

 این زمینه به سمع عزیزان برسانیم.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جمهوري اسلامی ایران با 

فرهنگ اسلامی و ملی و همچنین همراهی با  ها والهام از آموزه

المللی، اقدام به تشکیل ساختار جدیدي تحت استانداردهاي بین

عنوان کمیته ملی اخلاق در آموزش علوم پزشکی نموده است. این 

کمیته درصدد است رعایت الزامات اخلاقی و علمی در آموزش علوم 

را  ر استپزشکی که یکی از ضرورتهاي نظام آموزش پزشکی کشو

نامه کمیته ملی اخلاق در آموزش علوم رسمیت ببخشد. آیین

پزشکی در چهار بخش )تعاریف، کمیته ملی، کمیته دانشگاهی 

هاي اخلاق در آموزش علوم پزشکی و اصول کلی ناظر بر گروه

 7931ماده در خرداد ماه سال  71آموزشی اخلاق پزشکی( در 

   اینجا آورده شده است. اي از آن درتنظیم شده است که خلاصه

 

 

 بخش اول: تعاریف

کمیته ملی اخلاق در آموزش علوم پزشکی  عریف کمیته ملی:ت

کشور که در معاونت آموزشی وزارت بهداشت تشکیل شده است. 

این کمیته مرجع ملی سیاست گذاري، برنامه ریزي، ارتقا، توسعه، 

و اخلاق در  تصمیم گیري و نظارت بر روند آموزش اخلاق پزشکی

 آموزش علوم پزشکی کشور است.

: کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش تعریف کمیته دانشگاهی

علوم پزشکی ناظر کمیته ملی اخلاق در آموزش علوم پزشکی کشور 

در دانشگاههاي علوم پزشکی کشور است که با محوریت گروههاي 

جاد یآموزشی اخلاق پزشکی تشکیل شده و مسئول اجرا، نظارت و ا

هماهنگی در آموزش اخلاق پزشکی کشور است. این کمیته تحت 

 نظارت شوراي اخلاق دانشگاه فعالیت می کند.

 بخش دوم: کمیته ملی

 اهداف کمیته ملی 

  مدیریت اخلاق و رعایت ملاحظات اخلاقی در آموزش

 علوم پزشکی

 توسعه آموزش اخلاق پزشکی 

 مختلف هاي پیگیري آموزش پروفشنالیسم در حرفه

 علوم پزشکی

  ایجاد نظام ارزشیابی، پایش و بازخورد در زمینه آموزش

 اخلاق پزشکی 

  توسعه آموزش اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه اي حین

 خدمت کارکنان نظام سلامت

 ... و 

 

 

 شرح وظایف کمیته ملی

 هاي آموزش اخلاق در ها و برنامهسیاست گذاري فعالیت

آموزش علوم پزشکی و علوم پزشکی و اخلاق در 

 پروفشنالیسم در علوم پزشکی

 ا هایجاد همگرایی میان گروههاي اخلاق پزشکی دانشگاه

 هاي دانشگاهی اخلاق در آموزش علوم پزشکیو کمیته

 هاي دانشگاهی اخلاق در آموزش ارائه مشاوره به کمیته

 علوم پزشکی 

 هاي آموزشی اخلاق پیشنهاد و پیگیري راه اندازي دوره

 وم پزشکی عل

 ... و 

اعضای کمیته ملی اخلاق در آموزش علوم پزشکی 

 کشور

معاون آموزشی وزارت بهداشت، دبیر اعضاي حقوقی شامل: 

کمیته ملی اخلاق در آموزش پزشکی، قائم مقام دبیر شوراي 

آموزش پزشکی و تخصصی، دبیر شوراي آموزش علوم پایه 

دبیر پزشکی، مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی، 

کمیسیون انجمن هاي علمی گروه پزشکی، دبیر شوراي 

آموزش دندانپزشکی و تخصصی، دبیر شوراي آموزش 

داروسازي و تخصصی، دبیر شوراي آموزش پزشکی عمومی، 

معاون پرستاري وزارت بهداشت، دبیر برد اخلاق پزشکی، 

رئیس مرکز امور هیات علمی، رئیس مرکز مطالعات و توسعه 

و  نفر از معاونین آموزشی دانشگاه ها 9زشکی، آموزش علوم پ

نفر از مدرسان با سابقه اخلاق پزشکی  5اعضاي حقیقی شامل: 

 ترجیحا متخصص اخلاق پزشکی می باشند.

  

1 2 3 



 

 تشکیل جلسات کمیته ملی

حد نصاب لازم براي تشکیل و رسمیت یافتن جلسات کمیته ملی، 

 حد نصاب راي گیرينصف بعلاوه یک کل اعضاي کمیته ملی است. 

 دو سوم اعضاي حاضر می باشد.

 رسیدگی به شکایات

هاي دانشگاهی اخلاق در آموزش پزشکی بررسی گزارشات کمیته

روز کاري از تاریخ تسلیم انجام  39در کمیته ملی حداکثر ظرف 

 شود.گرفته و نتیجه ابلاغ می

 

بخش سوم: کمیته های دانشگاهی اخلاق در 

 آموزش علوم پزشکی

 ظایف کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش پزشکی:و

  بررسی وضعیت آموزش درس اخلاق علوم پزشکی در

 دانشگاه تابعه

 هاي اخلاق علوم پزشکی در پیگیري تدوین درسنامه

 دانشگاه تابعه

  حمایت و توانمندسازي اعضاي هیات علمی براي ارتقا

 کیفیت آموزش اخلاق پزشکی

 ... و 

 

دانشگاهی اخلاق در آموزش اعضای کمیته های 

  پزشکی:

 رئیس دانشگاه )رئیس کمیته(، معاون آموزشی دانشگاه )دبیر 

کمیته(، مسئول آموزش مداوم دانشگاه، مسئول آموزش ضمن 

خدمت کارکنان دانشگاه، مدیر گروه اخلاق پزشکی، معاون 

رئیس مرکز آموزشی و معاون پژوهشی گروه اخلاق پزشکی، 

علمی، رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم امور هیات 

نفر از گروه آموزشی اخلاق پزشکی  به انتخاب مدیر گروه  9پزشکی، 

 اخلاق پزشکی.

 کیل جلسات کمیته دانشگاهیتش

  حد نصاب لازم براي تشکیل و رسمیت یافتن جلسات

 گروه، حضور نصف بعلاوه یک کل اعضاي کمیته است.

 براي رسمیت یافتن جلسه  حضور رئیس یا دبیر کمیته

 ضروري است.

 

بخش چهارم: اصول کلی ناظر بر گروههای 

 آموزشی اخلاق پزشکی

گروههاي آموزشی اخلاق پزشکی متشکل از افراد دخیل در آموزش 

اخلاق پزشکی در کلیه گروهها بوده و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی 

گرفتن اصول ها موظفندضمن در نظر کنند. این گروهفعالیت می

کلی آموزش، در تدریس، ایجاد هماهنگی و نظارت بر آموزش اخلاق 

پزشکی و توسعه کیفی آموزش اخلاق پزشکی بر مبناي آیین 

هاي مصوب معاونت آموزشی وزارت بهداشت مشارکت نمایند. نامه

 ها دانشکده پزشکی است.محل استقرار این گروه

 

 

 

 

            

 اخلاقآیین نامه کمیته ملی            

 آموزش علوم پزشکیدر          

 

 

 معاونت آموزشی           

 پزشکیآموزش توسعه مطالعات و رکز م           

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود          
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