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سیرجانکارگروه اخالق ، سالمت معنویت و تعهد حرفه ای در آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی •

(متخصص داخلی و فوق تخصص روماتولوژی) مسعودیرضا دکتر محمود :کارگروهمسئول •

(متخصص اعصاب و روان)دکتر مینا محسنی : عضو کارگروه •





بطور خالصه در این کارگروه بدنبال چه هستیم؟

المت منابع موجود واقدامات قبلی انجام شده و سپس تعیین اهداف کارگروه اخالق، سشناسایی •

معنوی و تعهد حرفه ای در آموزش پزشکی

طرح برنامه عملیاتی مشخص جهت پیشبرد اهداف کارگروه اخالق، سالمت معنوی و تعهد•

حرفه ای در آموزش پزشکی 



بطور خالصه در این کارگروه بدنبال چه هستیم؟

ارتقای زیرساخت های اخالق حرفه ای •

ارتقای برنامه های آموزشی اخالق حرفه ای در برنامه درسی فراگیران•



سیرجانپزشکی اخالق ، سالمت معنویت و تعهد حرفه ای در آموزش پزشکی دانشکده علوم عنوان کارگاههای برگزار شده در حوزه 

.شدکارگاه نوشتن مالحظات اخالقی در پروپوزال نویسی که توسط سرکار خانم دکتر مینا مبشر برگزار•

یبا برهانی کارگاه با موضوع اخالق در آموزش پزشکی با تاکید بر رفتار مدنی که توسط سرکار خانم دکتر فر•

.برگزار شد

.دکارگاه با موضوع اخالق در پژوهش های علوم پزشکی که توسط جناب آقای دکتر نوذر نخعی برگزار ش•

.امین بیگ زاده برگزار شدجناب آقای دکتر کارگاه با موضوع آموزش در بخش های بالینی که توسط  •

.زهرا ایمانی برگزار شدتوسط سرکار خانم دکتر آموزش به بیمار که کارگاه با موضوع •



























:کارگروهعنوان فعالیت های آتی 

ت برگزاری جلسات توجیهی پیرامون  اهداف کارگروه اخالق،سالمت معنوی و تعهد حرفه ای جهت اعضای هیئ•

علمی و فراگیران

آیین نامه ها و فرآیندهای جاری به شیوه شفاف در اختیار ذینفعان قرار گیرند•

ایبازبینی و اصالح برنامه های آموزشی قبلی در زمینه اخالق، سالمت معنوی و تعهد حرفه •



:عنوان فعالیت های آتی کارگروه

برگزاری کارگاه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی جهت اعتالی ارزش های اخالقی و معنوی •

برگزاری کارگاه های توانمندسازی دانشجویان جهت اعتالی ارزش های اخالقی و معنوی •

مدیریت تعارض منافع در محیط های آموزشی•

ارتقا منشور اخالق حرفه ای در آموزش پزشکی•



:عنوان فعالیت های آتی کارگروه

طراحی ابزار جدیدتر جهت ارزیابی اخالق حرفه ای  اعضای هیئت علمی و دانشجویان در محیط های آموزشی•

تدوین برنامه ارزیابی اخالق حرفه ای  اعضای هیئت علمی و دانشجویان در محیط های آموزشی•

اجرای برنامه ارزیابی میزان ارتقای ارزش های اخالقی و معنوی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در محیط •

های آموزشی

گیزه های تشویق و تقدیر از مسئولیت پذیری و عملکرد اخالقی اعضا عیئت علمی و فراگیران جهت تقویت ان•

درونی آنها




