سمه تعالی
ب
اساسنامه پیشنهادی کانون های اخالق حرفه ای
ماده  -1تعریف کانون:
وبًَى «اخالق حشفِ ای » داًطگبُ ػلَم پضضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی دسهبًیًْ ،بدی است داًطدَیی وِ دس لبلت اّذاف ٍ هَضَػبت ایي
اسبسٌبهِ ٍ سػبیت آییي ًبهِ وبًَى ّبی فشٌّگی داًطدَیبى فؼبلیت هی وٌذ.

ماده  -2فعالیت کانون
صهیٌِ فؼبلیت وبًَى "اخالق حرفه ای پسشکی ،حرفه گرایی (پروفشنالیسم) ،اخالق زیست-پسشکی " ،است .

ماده  -3اهذاف کانون:
اّذاف تطىیل وبًَى ػجبستٌذ اص:
- 1خلت هطبسوت ٍ حوبیت ّوِ داًطگبّیبى ٍ ثِ ٍیژُ داًطدَیبى دس استمبء اخالق حشفِ ای پضضىی
- 2ایدبد فضبی اخاللی دس هحیظ ّبی آهَصضی ٍ دسهبًی
- 3ایدبد ّوگشایی ثیي داًطدَیبى سضتِ ّبی هختلف ػلَم پضضىی ٍ خلت هطبسوت حذاوثشی ّوِ داًطدَیبى ٍ گشٍُ ّبی داًطدَیی
دس ساستبی تَسؼِ اخالق حشفِ ای
- 4تالش ثشای اًغجبق ثیص اص پیص اسائِ خذهبت پضضىی ثب اسصضْبی اًسبًی ،اصَل اخاللی ٍ هالن ّبی اخالق اسالهی
- 5ایدبد تؼبهلّ ،وبٌّگی ٍ ّوگشایی ثب سبیش ری ًفؼبى حَصُ اخالق حشفِ ای پضضىی دس داًطگبُ ّب ثِ ٍیژُ تؼبهل ثب اسبتیذ،
وویت ّبی اخالق
ُ
سیبستگضاساى،هسؤٍلیي ٍ ًْبدّبی ری سثظ هبًٌذ ضَسای ػبلی اخالق داًطگبُ ّب ،وویتِ ّبی اخالق دس پژٍّص ٍ
ثبلیٌی
- 6آگبُسبصی ّوگبًی اص حمَق ٍ هسؤٍلیتّبی اختوبػی خَد ٍ استفبدُ اص ظشفیت هحیظّبی اسائِ هشالجتّبی سالهت ثشای سضذ
هؼٌَیت ٍ اخالق حشفِ ای ٍ اسالهی دس خبهؼِ دسهبًی.
- 7استمبء داًصً ،گشش ٍ ػولىشد ّوِ داًطگبّیبى ثِ ٍیژُ داًطدَیبى دس حَصُ اخالق حسفِ ای دس ساستبی صیبًت اص حمَق ثیوبساى ٍ
تمَیت اػتوبد ثیي ثیوبساى ٍ حشفِ هٌذاى پضضىی
- 8تَسؼِ ٍ تشٍیح پژٍّطْبی داًطدَیی دس حَصُ اخالق حشفِ ای ٍ صهیٌِ سبصی ثشای استفبدُ اص ًتبیح پژٍّطْب
- 9حفظ ،گستشش ٍ استمبی ًظبم اسائِ خذهبت سالهت اص حیث اًغجبق ثب اصَل اخالق حسفِ ای
 - 10هؼشفی الگَّبی هَفك دس حَصُ اخالق حشفِ ای اص سٍش ّبی گًَبگَى اص خولِ هؼشفی حشفِ هٌذاى ثشخستِ ٍ هتخلك ثِ اخالق
حشفِ ای
 - 11تالش ثشای ظیبًت لبًًَوٌذ اص حمَق هشدم ٍ ثیوبساى
- 12ضٌبسبیی ًمبط آسیت پزیش دس حَصُ اخالق حشفِ ای ٍ اسائِ ساُ وبسّبی هشثَط ٍپیطٌْبد الذاهبت ػولی ثِ ٍیژُ پیطگیشاًِ ثشای استمبء
اخالق حشفِ ای دس هحیظ ّبی اهَصضی ٍ دسهبًی
- 13ایدبد صهیٌِ ٍ ثستش هٌبست ثشای ثشٍص استؼذاد ،خاللیت ٍ ضىَفبیی حشفِ ای داًطدَیبى دس چبسچَة ٌّدبسّبی اخاللی
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- 14ضٌبسبیی استؼذادّب ٍ سفغ ًیبصّبی ػلوی ،فشٌّگی ،پژٍّطی ٍ آهَصضی داًطدَیبى هتٌبست ثب هَضَع وبًَى
- 15ایدبد ضَس ٍ ًطبط ثیي داًطدَیبى اص عشیك اًدبم فؼبلیت ّبی اختوبػی -فشٌّگی هتٌبست ثب هَضَع وبًَى
- 16استفبدُ اص ظشفیت سبیش وبًَى ّبی فشٌّگی دس داًطگبُ ثشای استمبء اخالق حشفِ ای اص عشیك ثشگضاسی ثشًبهِ ّبی هطتشن

ماده  -4شرح وظایف کانون :
وبًَى دس خْت سسیذى ثِ اّذاف خَد داسای ٍظبیف ٍهسئَلیت ّبی صیش دس صهیٌِ فؼبلیت وبًَى هی ثبضذ :
 -1ثشگضاسی والس ّب ٍ خلسبت آهَصضی ثشای اػضبی وبًَى
 -2ثشگضاسی والس ّب ٍ خلسبت ػوَهی ثشای داًطدَیبى داًطگبُ ٍ سبیش هخبعجیي
 -3ثشگضاسی وشسیْبی اصاد اًذیطی هتٌبست ثب هَضَع وبًَى اخالق حشفِ ای ثب حضَس داًطدَیبى  ،اسبتیذ ٍسبیش وبسوٌبى ٍ هذیشاى .
 -3تَلیذ ٍ ػشضِ آثبس فشٌّگی ٍ ٌّشی دس سغح داًطدَیی (هتٌبست ثب هَضَع وبًَى)
 -4اخشای ثشًبهِ ّبی فشٌّگی ٍ ّوىبسی دس اخشای ثشًبهِ ّبی هختلف داًطگبُ ثِ ٍیژُ دس خَاثگبُ ّب (هتٌبست ثب هَضَع وبًَى)
 -5استجبط ٍ ّوىبسی ثب دیگش وبًَى ّبی فشٌّگی داًطدَیی ٍ وویتِ تحمیمبت داًطدَیی ٍ سبیش ًْبدّبی لبًًَی هشتجظ ثب هَضَع
 -6ثش گضاسی سویٌبس یب ّوبیص ّبی اخالق حشفِ ای دس سغح داًطگبُ یب هٌغمِ
 -7اًدبم پژٍّطْب ٍ تحمیمبت داًطدَیی ثب هَضَػبت هختلف اخالق حشفِ ای ٍ اسیت ضٌبسی اخالق حشفِ ای خبهؼِ دسهبًی (دس صَست
لضٍم ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ )
 8اًدبم سبیش فؼبلیت ّبی خاللبًِ اص خولِ فؼبلیت ّبی ٌّشی ،ثشگضاسی هسبثمبت هختلف ،فؼبلیت ّبی ٍسصضی ،اًدبم خذهبت داٍعلجبًِ
هبًٌذ هشالجت داٍعلجبًِ اص ثیوبساى ثِ ٍیژُ گشٍُ ّبی آسیت پزیش ٍ  ....هشتجظ ثب اخالق حشفِ ای

ماده  - 5شرایط عضویت:
 -1داًطدَی ضبغل ثِ تحصیل دس داًطگبُ ثبضذ.
 -2دس وویتِ اًضجبعی حىن هٌدش ثِ هحشٍهیت اص تحصیل ٍ دس حبل اخشا ًذاضتِ ثبضذ.
 -3هلضم ثِ سػبیت ولیِ همشسات داًطگبُ اص خولِ حفظ حذٍد ٍ آداة اخالق اسالهی ثبضذ.
 -4ػضَ ثیص اص  2وبًَى دیگش اص داًطگبُ ًجبضذ.
تجصشُ -1حذالل تؼذاد اػضبء ثشای فؼبلیت وبًَى ً 15فش است.
تجصشُ -2عضو افتخاری  :ثِ افشاد غیش داًطدَ وِ دسساستبی دستیبثی ثِ اّذاف وبًَى لذهی ثشداضتِ اًذ اعالق هی ضَد ٍ ،ػضَیت
چٌیي افشادی ثب تبئیذ ضَسای هشوضی هی ثبضذ.
تجصشُ  -3ثشسسی لغَ ػضَیت اػضبء ثش ػْذُ ی ضَسای هشوضی هی ثبضذ.
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ماده -6کانون دارای ارکان زیر می باشذ:
 -1هدوغ ػوَهی
 -2ضَسای هشوضی
 -3دثیش

ماده  -7مجمع عمومی:
هدوغ ػوَهی اص گشدّوبیی اػضب ثِ صَست ػبدی یب فَق الؼبدُ تطىیل هی ضَد ٍ ثبالتشیي هشخغ تصوین گیشی دسوبًَى هی ثبضذ ٍ
هتطىل اص اػضبی وبًَى است وِ ثب ضشایظ هٌذسج دس هبدُ  8ثِ ػضَیت وبًَى دس هی آیٌذ.
تجصشُ :ولیِ اػضبء هدوغ ػوَهی ضشٍسی است فشم ػضَیت سا توىیل ًوَدُ ثبضٌذ.

ماده  -8وظایف و اختیارات مجمع عمومی :
-1تصَیت اسبسٌبهِ ٍ آییي ًبهِ ّبی داخلی وبًَى ٍ تغییشات آًْب
 -2اًتخبة اػضبی ضَسای هشوضی وبًَى
 -3تذٍیي اٍلَیت ّب ٍ ثشًبهِ ّبی والى وبًَى
 -4دسیبفت گضاسش فؼبلیت سبالًِ ضَسای هشوضی وبًَى
ً -5ظبست ثش فؼبلیت ّبی ضَسای هشوضی وبًَى
 -6استیضبح ضَسای هشوضی وبًَى یب اػضبی آى

ماده  -9تشکیل جلسات مجمع عمومی:
 -1هدوغ ػوَهی حذألل یه ثبس دس سبل تطىیل خلسِ خَاّذ داد.
 -2خلسبت هدوغ ػوَهی ثب حضَس حذألل دٍ سَم اػضبء سسویت خَاّذ یبفت.
 -3خلسبت هدوغ ػوَهی ثش اسبس دػَت ضَسای هشوضی یب ثِ پیطٌْبد یه سَم اػضبء ثِ عَس فَق الؼبدُ تطىیل خَاّذ ضذ .
 -4هصَثبت هدوغ ػوَهی ثب سأی اوثشیت ًسجی حبضشیي هؼتجش است.
تجصشُ  -1دس صَست ػذم سسویت خلسبت هدوغ ػوَهی ،خلسِ فَق الؼبدُ حذأوثش 1هبُ ثؼذ تطىیل هی گشدد .ایي خلسِ ثب ّش تؼذاد
سسوی خَاّذ ثَد.
تجصشُ  -2تبسیخ تطىیل خلسبت هدوغ ػوَهی حذألل یه ّفتِ لجل ثبیذ ثِ اعالع اػضبء سسبًذُ ضَد .
تجصشُ  -3خلسبت هدوغ ػوَهی ثبیذ دس عَل سبل تحصیلی ثشگضاس ضَد .
تجصشُ  -4تصَیت تغییشات اسبسٌبهِ ثب سأی دٍ سَم حبضشاى اهىبى پزیش است ٍ ّش گًَِ اػوبل تغییشات دس اسبسٌبهِ هصَة ،ثبیذ دس
چبسچَة آییي ًبهِ وبًَى ّبی فشٌّگی صَست گیشد  .دس صَستی وِ ضَسای فشٌّگی تغییشات اػوبل ضذُ سا هغبیش ثب آییي ًبهِ ثذاًذ،
عجك آییي ًبهِ ّبی وبىٍى ّبی فشٌّگی سفتبس خَاّذ ضذ .
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ماده  -10شورای مرکسی:
 -1-10ضَسایی است هتطىل اص ً 5فش ػضَ اصلی ٍ ً 2فش ػضَ ػلی الجذل وِ اص عشیك اًتخبثبت هدوغ ػوَهی وبًَى اص هیبى اػضبی داسای
ضشایظ صیش ثشای هذت یه سبل اًتخبة هی ضًَذ:
الف .حذالل یه ًیوسبل تحصیلی سا گزساًذُ ثبضٌذ.
ة .تب پبیبى دٍسُ فؼبلیت ضَسا داًطدَ ثبضٌذ.
ج .دٍ ًین سبل تحصیلی هتَالی یب سِ ًین سبل تحصیلی غیشهتَالی هطشٍط ًطذُ ثبضٌذ .
د .هحىَهیت اًضجبعی هٌدش ثِ تَثیخ وتجی ٍ دسج دس پشًٍذُ یب ثبالتش ًذاضتِ ثبضٌذ .
ُ .ػضَ ضَسای هشوضی یب دثیش تطىل ّبی اسالهی ،ضَساّبی صٌفی داًطدَیبى  ،هسئَل ثسیح داًطدَیی ٍ ػضَ ضَسای هذیشاى اًدوي
ّبی ػلوی ٍ سشدثیش ًطشیبت سیبسی داًطدَیی داًطگبُ ًجبضٌذ .
ٍ .ػضَ ضَسای هشوضی سبیش وبًًَْبی فشٌّگی داًطگبُ ًجبضٌذ .

ماده ّ -11یأت ثشگضاسی اًتخبثبت وبًَى ،ضَسای هشوضی ٍلت وبًَى است وِ ثِ ّوشاُ دٍ ىفش ًبظش (ًوبیٌذگبى ضَسای ّوبٌّگی وبًَى ّب
ٍ ضَسای فشٌّگی) ٍظیفِ ثشگضاسی اًتخبثبت سا ثش ػْذُ داسًذ.
تجصشُ  -1ضَسای هشوضی وبًَى هَظف است اًتخبثبت وبًَى سا ثِ صَست ػلٌی ٍ ػوَهی اػالم وٌذ ٍ تب حذأوثش دٍ ّفتِ پیص اص
ثشگضاسی اًتخبثبت ،فْشست اػضبی ضشوت وٌٌذُ دس اًتخبثبت (اػضبی هدوغ ػوَهی) ٍ داٍعلجیي ضَسای هشوضی سا ثِ ضَسای فشٌّگی
خْت ثشسسی صالحیت آًْب اػالم ًوبیذ.
تتصشُ -2اًتخبثبت اػضبی ضَسای هشوضی وبًَى ثبیذ حذاوثش ّ 2فتِ لجل اص پبیبى هْلت اػتجبس لبًًَی ضَسای هشوضی لجلی ثالهبًغ
است.
 -2خلسبت ضَسای هشوضی وبًَى ثبیذحذالل یىجبس دس هبُ ثب حضَس حذالل دٍسَم اص اػضبی اصلی تطىیل ضَد ٍ هصَثبت آى ثب سأیاوثشیت هغلك حبضشاى هؼتجش است.
تثصشُ  -دس صَست استؼفبء یب وٌبسُ گیشی ثیص اص دٍ ػضَ اصلی ،ضَسای هشوضی هَظف است ظشف حذأوثش دٍ ّفتِ ًسجت ثِ ثشگضاسی
خلسِ هدوغ ػوَهی الذام ٍ اًتخبثبت ضَسای هشوضی خذیذ سا ثشگضاس ًوبیذ ،دس غیش ایي صَست ،ضَسای فشٌّگی ضوي اًحالل ضَسای
هشوضیٍ ،ظیفِ تطىیل خلسِ هدوغ ػوَهی سا ػْذُ داس خَاّذ ضذ.

ماده  -12تشکیل جلسات شورای مرکسی:
خلسبت ضَسای هشوضی حذألل یه ثبس دس هبُ ثب حضَس حذألل ً 4فش اص اػضبء تطىیل هی ضَد ٍ هصَثبت آى ثب سأی اوثشیت ًسجی حبضشاى
هؼتجش است.
تجصشُ :ولیِ هصَثبت وبًَى ثبیذ هٌغجك ثب اسبسٌبهِ وبًَى ،هصَثبت ضَسای فشٌّگی ٍ سیبست ّب ٍ اٍلَیت ّبی داًطگبُ ثبضذ .
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ماده  -13وظایف و اختیارات شورای مرکسی :
 -1ثشًبهِ سیضی ثِ هٌظَس اخشای هصَثبت هدوغ ػوَهی ٍ ضَسای ّوبٌّگی وبًَى ّب
 -2تْیِ ٍ تذٍیي آییي ًبهِ ّبی وبًَى ٍ اسائِ ثِ هدوغ ػوَهی خْت تصَیت
 -3تطىیل خلسبت هدوغ ػوَهی ٍ تْیِ دستَس خلسبت آى
 -4تذٍیي ثشًبهِ ّبی سبالًِ ٍ تٌظین تمَین فؼبلیت ّبی وبًَى
 -5پزیشش اػضبی خذیذ ثب حذألل دٍ ثبس اػالى ػوَهی دس سبل
-6اًتخبة دثیش وبًَى اص ثیي اػضبی ضَسای هشوضی
 -7پیص ثیٌی ثَدخِ سبالًِ هَسد ًیبص وبًَى ٍ اسائِ ثِ شٍسای ّوبٌّگی وبًَى ّب
 -8تٌظین گضاسش ػولىشد سبالًِ فؼبلیت ّب ٍ اسائِ ثِ هدوغ ػوَهی
 -9اػالم ًظش دس خصَظ استؼفبی ّش یه اص اػضبی ضَسای هشوضی
 -10ثشسسی فؼبلیت اػضبء ٍ لغَ ػضَیت ثِ دلیل ػذم فؼبلیت دس چبسچَة اسبسٌبهِ وبًَى
تجصشُ -1دس صَست تخلف ضَسای هشوضی وبًَى دس اخشای فؼبلیت خَد ،هدوغ ػوَهی هی تَاًذ ضَسای هشوضی سا ثب دسخَاست یه دٍم
اػضبء استیضبح ًوبیذ ٍ ضَسای هشوضی ثب سأی حذألل دٍ سَم اػضبی حبضش دس خلسِ اثمبء خَاّذ ضذ  .دس غیش ایٌصَست اًتخبثبت هدذد
ضَسای هشوضی ثشگضاس خَاّذ ضذ.
خلس دس خلسبت ضَسای هشوضی ثبػث حزف ػضَیت دس ضَسای هشوضی هی ضَد ٍ ػضَ ػلی الجذل
ُ
تجصشُ -2غیجت غیش هَخِ ثیص اص 3
خبیگضیي هیضَد.

ماده -14دبیر:
دثیش وبًَى ثبالتشیي هسئَل اخشایی ٍ سخٌگَی وبًَى است ٍ ولیِ هىبتجبت وبًَى ثب اهضبی ٍی سسویت خَاّذ داضت .

ماده  -15انتخاب دبیر:
اػضبی ضَسای هشوضی دس اٍلیي خلسِ خَد پس اص اًتخبثبت ،اص ثیي خَد یه ًفش سا ثِ ػٌَاى دثیش ،اًتخبة ٍ هؼشفی هی وٌٌذ.

ماده  -16وظایف و اختیارات دبیر :
 - 1ثشًبهِ سیضی ٍ اداسُ خلسبت ٍ تٌظین صَست خلسبت ضَسای هشوضی
 - 2اًدبم هىبتجبت اداسی ٍ هسئَلیت ولیِ اهَس اداسی ،حمَلی ٍ لبًًَی وبًَى
 - 3پیگیشی اخشای هصَثبت هدوغ ػوَهی ،ضَسای هشوضی ٍ ضَسای ّوبٌّگی وبًَى ّب
 - 4ضشوت دس خلسِ ضَسای ّوبٌّگی وبًَى ّب ٍ اسائِ گضاسش هستوش وبًَى ثِ آى ضَسا
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ماده  -17ولیِ هصَثبت وبًَى ثبیذ هٌغجك ثب اسبسٌبهِ وبًَى ،هصَثبت ضَسای ّوبٌّگی ٍ سیبست ّب ٍ اٍلَیت ّبی داًطگبُ ثبضذ

ماده  -18السامات و تعهذات:
فؼبلیت وبًَى اخالق حشفِ ای داًطگبُ ثشاسبس تبویذ ٍ تبییذ هفبد هٌذسج دس هبدُ  2اییي ًبهِ وبًًَْبی فشٌّگی داًطدَیبى داًطگبُ ّب ٍ
هَسسبت اهَصش ػبلی خَاّذ ثَد.

ایي اسبسٌبهِ ضبهل  18هبدُ ٍ 14تجصشُ  ،پس اص تذٍیي تَسظ ّیئت هَسس ٍ تصَیت هدوغ ػوَهی ٍ تأیید ضَسای فشٌّگی داًطگبُ اص
تبسیخ  .........اػتجبس هی یبثذ  .ایي اسبسٌبهِ داسای دٍ ًسخِ اصل هی ثبضذ وِ ثذٍى ّیچگًَِ خظ خَسدگی ٍ تَضیحبت غیش تبیپی دس اختیبس
هؼبٍى فشٌّگی ٍ داًطدَیی ٍ ّیأت هَسس( ٍ سپس دثیش وبًَى) قساس هی گیشد .
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