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 سمه تعالی

 اخالق حرفه ای اساسنامه پیشنهادی کانون های

 :تعریف کانون -1ماده 

نهادی است دانشجویی که در قالب اهداف و  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه« اخالق حرفه ای»کانون 

 .موضوعات این اساسنامه و رعایت آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان فعالیت می کند

 فعالیت کانون -2ماده 

 .است  "پزشکی، -، اخالق زیست(پروفشنالیزم)، حرفه گرایی پزشکیی اخالق حرفه ا"زمینه فعالیت کانون 

 :اهداف کانون -3ماده 

 :هداف تشکیل کانون عبارتند ازا

 جلب مشارکت و حمایت همه دانشگاهیان و به ویژه دانشجویان در ارتقاء اخالق حرفه ای پزشکی  -1

 ایجاد فضای اخالقی در محیط های آموزشی و درمانی  -2

گروه های ایجاد همگرایی بین دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی  و جلب مشارکت حداکثری همه دانشجویان و  -3

 دانشجویی  در راستای توسعه اخالق حرفه ای

 اسالمیمالک های اخالق  و ، اصول اخالقی با ارزشهای انسانیارائه خدمات پزشکی  تالش برای انطباق بیش از پیش  -4

اساتید، ایجاد تعامل، هماهنگی و همگرایی با سایر ذی نفعان حوزه اخالق حرفه ای پزشکی در دانشگاه ها به ویژه تعامل با  -5

کمیته های اخالق در پژوهش و کمیته  مسؤولین و نهادهای ذی ربط مانند شورای عالی اخالق دانشگاه ها،  سیاستگزاران،

 های اخالق بالینی

های سالمت برای  های ارائه مراقبت های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط سازی همگانی از حقوق و مسؤولیت آگاه -6

 .اسالمی در جامعه درمانی حرفه ای و  قرشد معنویت و اخال

صیانت از حقوق  حوزه اخالق حرفه ای در راستایدانشجویان در  تقاء دانش، نگرش و عملکرد همه دانشگاهیان به ویژه ار -7

 و تقویت اعتماد بین بیماران و حرفه مندان پزشکی بیماران

 زمینه سازی برای استفاده از نتایج پژوهشهاو   حوزه اخالق حرفه ایدر  توسعه و ترویج  پژوهشهای دانشجویی -8

 با اصول اخالق حرفه ای از حیث انطباق حفظ، گسترش و ارتقای نظام ارائه خدمات سالمت -9

برجسته و  در حوزه اخالق حرفه ای  از روش های گوناگون از جمله معرفی حرفه مندان  معرفی الگوهای موفق  -11

 متخلق به اخالق حرفه ای

  یانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران تالش برای ص  -11

پیشگیرانه  عملی به ویژه مربوط وپیشنهاد اقدامات کارهای راه ارائه و حوزه اخالق حرفه ای در پذیر آسیب نقاط شناسایی -12

 اموزشی و درمانی   های محیط ارتقاء اخالق حرفه ای در برای 

 دانشجویان در چارچوب هنجارهای اخالقی حرفه ای ایجاد زمینه و بستر مناسب برای بروز استعداد، خالقیت و شکوفایی  -13

 با موضوع کانونمتناسب  دانشجویان ، پژوهشی و آموزشیفرهنگیعلمی، شناسایی استعدادها و رفع نیازهای  -14
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 با موضوع کانونمتناسب  فرهنگی-اجتماعیایجاد شور و نشاط بین دانشجویان از طریق انجام فعالیت های  -15

استفاده از ظرفیت سایر کانون های فرهنگی در دانشگاه  برای ارتقاء اخالق حرفه ای از طریق برگزاری برنامه های  -16

 مشترک

 

 : شرح وظایف کانون -4ماده 

 :می باشد کانون در جهت رسیدن به اهداف خود دارای وظایف ومسئولیت های زیر در زمینه فعالیت کانون

 برگزاری کالس ها و جلسات آموزشی برای اعضای کانون -1

 و سایر مخاطبین برگزاری کالس ها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه -2

اخالق حرفه ای با حضور دانشجویان ، اساتید وسایر کارکنان و  با موضوع کانونمتناسب برگزاری کرسیهای ازاد اندیشی  -3

 .مدیران 

 (با موضوع کانونمتناسب ) در سطح دانشجویی و هنری لید و عرضه آثار فرهنگیتو -3

با موضوع متناسب ) اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه به ویژه در خوابگاه ها -4

 (کانون

انشجویی و سایر نهادهای قانونی مرتبط با و کمیته تحقیقات د ارتباط و همکاری با دیگر کانون های فرهنگی دانشجویی -5

 موضوع

 بر گزاری سمینار یا همایش های اخالق حرفه ای در سطح دانشگاه یا منطقه   -6

انجام پژوهشها و تحقیقات دانشجویی با موضوعات مختلف اخالق حرفه ای و اسیب شناسی اخالق حرفه ای جامعه درمانی  -7

 (پژوهشی دانشگاهدر صورت لزوم با هماهنگی معاونت )

انجام سایر فعالیت های خالقانه از جمله فعالیت های هنری، برگزاری مسابقات مختلف، فعالیت های  ورزشی، انجام خدمات  8

 مرتبط با اخالق حرفه ای .... داوطلبانه مانند مراقبت داوطلبانه از بیماران به ویژه گروه های آسیب پذیر و 

 

 :شرایط عضویت - 5ماده 

 .انشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه باشدد -1

 .در کمیته انضباطی حکم منجر به محرومیت از تحصیل و در حال اجرا نداشته باشد -2

 .ملزم به رعایت کلیه مقررات دانشگاه از جمله حفظ حدود و آداب اخالق اسالمی باشد -3

 .کانون دیگر از دانشگاه نباشد 2عضو بیش از  -4

 .نفر است 15تعداد اعضاء برای فعالیت کانون حداقل  -1تبصره

به افراد غیر دانشجو که درراستای دستیابی به اهداف کانون قدمی برداشته اند اطالق می شود، و  :عضو افتخاری  -2تبصره

 .عضویت چنین افرادی با تائید شورای مرکزی می باشد

 .باشدبر عهده ی شورای مرکزی می بررسی لغو عضویت اعضاء  -3تبصره 
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 :کانون دارای ارکان زیر می باشد -6ماده

 مجمع عمومی -1

 شورای مرکزی -2

 دبیر -3

 :مجمع عمومی -7ماده 

مجمع عمومی از گردهمایی اعضا به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود و باالترین مرجع تصمیم گیری درکانون می 

 .به عضویت کانون در می آیند 8مندرج در ماده  باشد و متشکل از اعضای کانون است که با شرایط

 .کلیه اعضاء مجمع عمومی ضروری است فرم عضویت را تمکیل نموده باشند: تبصره

 :وظایف و اختیارات مجمع عمومی -8ماده 

 تصویب اساسنامه و آیین نامه های داخلی کانون و تغییرات آنها-1

 انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون -2

 اولویت ها و برنامه های کالن کانونتدوین  -3

 دریافت گزارش فعالیت ساالنه شورای مرکزی کانون -4

 نظارت بر فعالیت های شورای مرکزی کانون -5

 استیضاح شورای مرکزی کانون یا اعضای آن -6

 

 :تشکیل جلسات مجمع عمومی -9ماده 

 .مجمع عمومی حدأقل یک بار در سال تشکیل جلسه خواهد داد -1

 .جلسات مجمع عمومی با حضور حدأقل دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت -2

 .جلسات مجمع عمومی بر اساس دعوت شورای مرکزی یا به پیشنهاد یک سوم اعضاء به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد -3

 .مصوبات مجمع عمومی با رأی اکثریت نسبی حاضرین معتبر است -4

این جلسه . بعد تشکیل می گرددماه 1عمومی، جلسه فوق العاده حدأکثر مجمع ات در صورت عدم رسمیت جلس -1تبصره 

 .رسمی خواهد بود با هر تعداد 

 .تاریخ تشکیل جلسات مجمع عمومی حدأقل یک هفته قبل باید به اطالع اعضاء رسانده شود -2تبصره 

 .جلسات مجمع عمومی باید در طول سال تحصیلی برگزار شود -3تبصره 
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تصویب تغییرات اساسنامه با رأی دو سوم حاضران امکان پذیر است و هر گونه اعمال تغییرات در اساسنامه  -4تبصره 

تغییرات اعمال شده را  شورای فرهنگیدر صورتی که . مصوب، باید در چارچوب آیین نامه کانون های فرهنگی صورت گیرد

 .ون های فرهنگی رفتار خواهد شدمغایر با آیین نامه بداند، طبق آیین نامه های کان

 

 :شورای مرکزی -11ماده 

نفر عضو علی البدل که از طریق انتخابات مجمع عمومی کانون از میان  2نفر عضو اصلی و  5شورایی است متشکل از  -11-1

 :اعضای دارای شرایط زیر برای مدت یک سال انتخاب می شوند

 .شندحداقل یک نیمسال تحصیلی را گذرانده با. الف

 .تا پایان دوره فعالیت شورا دانشجو باشند . ب

 .دو نیم سال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیرمتوالی مشروط نشده باشند. ج

 .محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر نداشته باشند. د

صنفی دانشجویان ، مسئول بسیج دانشجویی و عضو شورای عضو شورای مرکزی یا دبیر تشکل های اسالمی، شوراهای . ه

 .انجمن های علمی و سردبیر نشریات سیاسی دانشجویی دانشگاه نباشند  مدیران

 .عضو شورای مرکزی سایر کانونهای فرهنگی دانشگاه نباشند. و

 

نمایندگان شورای )فر ناظرهیأت برگزاری انتخابات کانون، شورای مرکزی وقت کانون است که به همراه دو ن -11ماده 

 .وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارند( فرهنگی شورای هماهنگی کانون ها و 

شورای مرکزی کانون موظف است انتخابات کانون را به صورت علنی و عمومی اعالم کند و تا حدأکثر دو هفته  -1تبصره 

و داوطلبین شورای مرکزی را ( اعضای مجمع عمومی)پیش از برگزاری انتخابات، فهرست اعضای شرکت کننده در انتخابات

 .جهت بررسی صالحیت آنها اعالم نماید فرهنگیشورای  به 

هفته قبل از پایان مهلت اعتبار قانونی شورای مرکزی قبلی  2انتخابات اعضای شورای مرکزی کانون باید حداکثر  -2صرهتب

 .بالمانع است

جلسات شورای مرکزی کانون بایدحداقل یکبار در ماه با حضور حداقل دوسوم از اعضای اصلی تشکیل شود و مصوبات آن  -2-

 .بر استبا رأی اکثریت مطلق حاضران معت

در صورت استعفاء یا کناره گیری بیش از دو عضو اصلی، شورای مرکزی موظف است ظرف حدأکثر دو هفته نسبت  -بصرهت

 شورای به برگزاری جلسه مجمع عمومی اقدام و انتخابات شورای مرکزی جدید را برگزار نماید، در غیر این صورت، 

 .جلسه مجمع عمومی را عهده دار خواهد شدضمن انحالل شورای مرکزی، وظیفه تشکیل  فرهنگی

 

 :تشکیل جلسات شورای مرکزی -12ماده 

نفر از اعضاء تشکیل می شود و مصوبات آن با رأی اکثریت  4جلسات شورای مرکزی حدأقل یک بار در ماه با حضور حدأقل 

 .نسبی حاضران معتبر است
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مصوبات شورای فرهنگی و سیاست ها و اولویت های دانشگاه  کلیه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنامه کانون،: تبصره

 .باشد

 

 :وظایف و اختیارات شورای مرکزی -13ماده 

 برنامه ریزی به منظور اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای هماهنگی کانون ها -1

  تهیه و تدوین آیین نامه های کانون و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب  -2

 مجمع عمومی و تهیه دستور جلسات آن تشکیل جلسات -3

 تدوین برنامه های ساالنه و تنظیم تقویم فعالیت های کانون -4

 پذیرش اعضای جدید با حدأقل دو بار اعالن عمومی در سال -5

 انتخاب دبیر کانون از بین اعضای شورای مرکزی-6

 ی کانون هاپیش بینی بودجه ساالنه مورد نیاز کانون و ارائه به شورای هماهنگ -7

 تنظیم گزارش عملکرد ساالنه فعالیت ها و ارائه به مجمع عمومی -8

 اعالم نظر در خصوص استعفای هر یک از اعضای شورای مرکزی -9

 بررسی فعالیت اعضاء و لغو عضویت به دلیل عدم فعالیت در چارچوب اساسنامه کانون -11

عالیت خود، مجمع عمومی می تواند شورای مرکزی را با در صورت تخلف شورای مرکزی کانون در اجرای ف -1تبصره

. درخواست یک دوم اعضاء استیضاح نماید و شورای مرکزی با رأی حدأقل دو سوم اعضای حاضر در جلسه ابقاء خواهد شد

 .در غیر اینصورت انتخابات مجدد شورای مرکزی برگزار خواهد شد

شود و  شورای مرکزی باعث حذف عضویت در شورای مرکزی میجلسه در جلسات  3غیبت غیر موجه بیش از  -2تبصره

 .شود عضو علی البدل جایگزین می

 

 :دبیر -14ماده

 .دبیر کانون باالترین مسئول اجرایی و سخنگوی کانون است و کلیه مکاتبات کانون با امضای وی رسمیت خواهد داشت

 

 :انتخاب دبیر -15ماده 

 .خود پس از انتخابات، از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر، انتخاب و معرفی می کننداعضای شورای مرکزی در اولین جلسه 

 

 :وظایف و اختیارات دبیر -16ماده 

 برنامه ریزی و اداره جلسات و تنظیم صورت جلسات شورای مرکزی -1

 انجام مکاتبات اداری و مسئولیت کلیه امور اداری، حقوقی و قانونی کانون -2
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 مصوبات مجمع عمومی، شورای مرکزی و شورای هماهنگی کانون هاپیگیری اجرای  -3

 شرکت در جلسه شورای هماهنگی کانون ها و ارائه گزارش مستمر کانون به آن شورا -4

 

کلیه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنامه کانون، مصوبات شورای هماهنگی و سیاست ها و اولویت های دانشگاه  -17ماده 

  باشد

 

 :الزامات و تعهدات -18ماده 

ایین نامه کانونهای فرهنگی دانشجویان  2فعالیت کانون اخالق حرفه ای دانشگاه براساس تاکید و تایید مفاد مندرج در ماده 

 .دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی خواهد بود

 

د شورای تأیی تدوین توسط هیئت موسس و تصویب مجمع عمومی و پس ازتبصره ،  14ماده و 18شامل این اساسنامه 

این اساسنامه دارای دو نسخه اصل می باشد که بدون هیچگونه خط خوردگی و . اعتبار می یابد .........فرهنگی دانشگاه از تاریخ 

 .رار می گیردق( و سپس دبیر کانون) و هیأت موسس دانشجویی و فرهنگیتوضیحات غیر تایپی در اختیار معاون 

 

 

 


