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 بندرعباس پیراپزشکیحرفه ای و سازمانی اعضای هیئت علمی دانشکده  اخالقمنشور 

 اسالم،بهره گیری از تعالیم الهی و شرع مقدس ، با دهه فعالیت4با نزدیک به بندرعباس  دانشکده پیراپزشکی

علمی  هیئت اعضایخود قرار داده است. های فعالیتلوحه  سر راای و رفتار حرفه اخالقیها و اصول ارزش

توسعه  ای بهتوجه ویژهمتعهد به توسعه و اعتالی ایران اسالمی و همچنین  دانشکده پیراپزشکی بندرعباس

ملزم این دانشکده خود را اعضای هیئت علمی دارند.  همه ابعاد آموزشی و پژوهشی و اخالقی  ای خود درحرفه

 .دنمی دانر به شرح زیسازمانی  اخالقبه رعایت مفاد مندرج در منشور 

همه انسانها از شأن و کرامت واالی : دانشجویان ارتباط شایسته با همکاران و و احترام رعایت .1ماده 

های سرمایهدانشجویان به عنوان انسانی برخوردارند و الزم است در هر حالتی مورد احترام قرار گیرند ولی 

به الزم است ئت علمی کلیه اعضای هی. لذا هستند ایشایسته توجه و احترام ویژه آینده ساز کشورعزیزمان،

برخورد با دانشجویان و کارمندان  در احترام گذاشته و خود همکاران و های انسانی دانشجویانها و کرامتارزش

بارعایت ادب و نزاکت برخورد  علمی با تحمل، سعه صدر، انتقاد پذیری وتواضع و فروتنی و هیئتو سایر اعضای 

 . نمایند

و توجه به نوآوری درتدریس و استفاده اثربخش از فناوری  ونی تدریس دارا بودن دانش ف. 2ه ماد

در حوزه دانش فنی تدریس، توانایی  تا کنندتالش میکلیه اعضای هیئت علمی  :کالس درسکاربرد آن در 

 .دب آموزشی به کار ببرنرا برای ارائه راهبردها و استراتژی های مناستوانایی های خود کافی را داشته باشند و 

کلیه اعضای : ای خودوتوجه به توسعه حرفه ایهای حرفه. تقویت دانش تخصصی و شایستگی3ماده 

، و کسب ایدر جهت رشد و توسعه مستمر دانش و مهارتهای تخصصی حرفه تالش متعهدند هیئت علمی

 .ار دهندمنابع مختلف در حیطه تخصصی را سرلوحه کار خود قر هتسلط ب وتجربه 

کلیه اعضای هیئت علمی آشنایی کامل الزم است  دارا بودن دانش ارزشیابی و نحوه کاربرد آن: .4ه ماد

، معتبر ،های دقیقانجام ارزشیابی متعهد به  و را دارا بودهاستاندارد های ارزشیابی ها و تکنیکبا انواع روش

  .دباشنمی دانشجویان از متناسب با اهداف و   منظم، مستمر

علمی و  هیئترابطه اعضای : داشتن بینش روان شناختیتوجه به ابعاد تربیتی دانشجویان و  .5ماده 

 بایستمی کلیه اعضای هیئت علمیو باشدطرف  دو ای و با حفظ شان هردانشجویان باید مبتنی بر اخالق حرفه

مربوط به تدریس را داشته یه امور های فردی دانشجویان در کلتفاوت وتوجه ویژه به ابعاد شناختی و عاطفی 

متناسب با موقعیت فعلی و زندگی واقعی دانشجویان  را درس کالسمحتواهای تخصصی ارائه شده در  و باشند
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به چالش ها و مسائل اخالقی در جامعه و محیط توجه و حساسیت داشته،  علمی هیئتاعضای  .تنظیم نمایند

 .دندهمی پیشنهاد در مواقع الزم راه حل و پاسخ مناسب را 

 رعایت عدالت وکلیه اعضای هیئت علمی ملزم به  :توجه به حقوق دانشجویان  و عدالت محوری. 6 ماده

نژادی، قومی، و.... به دور از هرگونه تبعیض  کالسیقوانین آموزشی و  اجرای، نمره دهی و ارزشیابی انصاف در

-مین و جنسیت دانشجویان اقتصادی، س –فرهنگی، مذهبی، وضعیت جسمی و روحی  وضعیت اجتماعی 

 .باشند

دارای روحیه مشارکت و  باید کلیه اعضای هیئت علمی داشتن روحیه مشارکت و همکاری: .7ماده 

های روز توجه ویژه به چالش وهمکاری با سایر نهاد های اجتماعی باهمکاری در امور آموزشی و پژوهشی 

 . ایشاننمایندمینیز دراین مسیر همراهی و تشویق ا جویان رو دانش بوده جامعه و نظام سالمت و صنعت 

ریز های برنامهمواردی که از سوی نهاد درای خود تبادل دانش و تجربه حرفهو  نظر ، اظهارانجام مشاورهدر

 باشند.می کوشا گیرند می مورد مشاوره قرار

حیط آرام، صمیمی و مثبت در مایجاد یک با  بایستی اساتید مدیریت و رهبری مناسب کالس: .8ماده 

خیرخواهی و رعایت  به افزایش شوق یادگیری و اعتماد به نفس دانشجویان کمک کرده و با مهربانی و کالس

 کنند. میمباحث کالسی را برای دانشجویان ایجاد  ترغیب به شرکت در و، احساس آزادی بیان اعتدال و انعطاف

یان ازحریم خصوصی دانشجودر حفظ و صیانت  باید یئت علمی: کلیه اعضای هامانت داری و رازداری .9ماده 

حفظ استقالل  ودانشجو مسائل خانوادگی  ومحرمانه ماندن سوابق آموزشی به  وباشند و همکاران خود کوشا 

 باشند. مقید  فردی او

لوحه  سر را کردارر و در گفتاکلیه اعضای هیئت علمی صداقت الزم است که  صداقت و درستکاری: .10ماده 

و های تحصیلی به گروه آموزشی و ارائه گزارشارائه مباحث علمی به دانشجویان  در وداده قراراعمال خود 

 .همواره سرلوحه خویش قرار دهندهای پژوهشی امانت داری و صداقت را ارائه یافته اجرای پژوهش و

یئت علمی دارای پوشش مناسب و ظاهری کلیه اعضای ه هری مناسب:داشتن ویژگی های ظا .11ماده 

 . دانندمیمحیط کاری و کالس درس  ملزم به رعایت قواعد پوشش حرفه ای دررا بوده و خود آراسته 

بایستی کلیه اعضای هیئت علمی  انتقادپذیری و آموزش آن به دانشجویان:تحمل، سعه صدر و  .12ماده 

مباحث علمی و آموزشی و همچنین تأمل و ارزیابی انتقادی  تفکر انتقادی دانشجویان در مسائل و در افزایش

 .باشند از اعمال و رفتارهای خود به عنوان یک مدرس و الگوی علمی و پژوهشی پیشرو
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کلیه اعضای هیئت علمی در الزم است که  تقویت روحیه کاوشکری و انگیزش در دانشجویان: .13ماده 

انگیزه و  ودرس، ایجاد شور و شوق  کالسن دانشجویان دریجاد روحیه جستجوگری و به چالش کشیدن ذها

 . داشته باشندکامل در آنها اهتمام امیدی  نا وپرهیز از القا روحیه یاس 

ها انضباط، آئین نامه التزام عملی به نظم و پذیری و مسئولیت ، وجدان کاری وداشتن تعهد . 14ماده 

دارای تعهد کاری و پذیرش مسئولیت  باید ئت علمیکلیه اعضای هی :سیاست های دانشگاه قوانین و و

رعایت دقیق وقت شناسی  علمی و هیئتانجام کلیه وظایف محوله به اعضای  ونسبت به قبول شغل استادی 

 واقفمی و اخالقی جامعه به عنوان الگوی عل به اهمیت  نقش خود در دانشگاه بوده و مقررات حاکم بر و سایر

 باشند.  می 

 کلیه اعضای هیئت علمی :تعامل با دانشجویان تکریم و احترام در بردباری و و عه صدرس .15ماده 

خودداری کرده و از جدال  ،از رفتارهای ناشایست که ممکن است باعث آسیب روانی دانشجویان شود بایستی

اوره گونه با نگاهی مش و نمایندخودداری انشجویان و ستیزه جویی در بحث های مختلف علمی و آموزشی با د

با دانشجویان و تقویت روحی و معنوی، آنان را درجهت تصمیم گیری بهتر امور مختلف یاری  نههمدال و

  .نمایند

انجام  های پژوهشی کاربردی و توجه به مسائل روز جامعه دراهتمام به انجام فعالیت .16ماده

مشترک با دانشجویان، همکاران و در انجام کارهای پژوهشی بایستی لیه اعضای هیئت علمی ک :هاپژوهش

های مختلف و معتبر علمی بصورت های علمی و به اشتراک گذاری آنها در پایگاههای ذی ربط در حیطهسازمان

مطلع و با راهنماهای از اصول و قواعد پژوهش هستند که  متعهدعلمی  هیئتاعضای  .ورزندمستمر اهتمام 

 . را رعایت نمایندها آنو بوده آشنا  اخالق در پژوهش عمومی و اختصاصی کشوری

کلیه اعضای هیئت علمی از الزم است که  :مجامع علمی وارائه مطالب در دارا بودن فن بیان .17ماده 

 با مطالعات مستمر و ندشته باشدا جذاب و و نشاط انگیز و لحنی مثبت بودهزبانی گویا و بیانی توانا برخوردار 

 .کوشش مجدانه نمایندخود تقویت فن بیان  در و ممارست

از  بایستنمیکلیه اعضای هیئت علمی  :ایاستفاده از جایگاه حرفه عدم سو و امانت داری .18ماده 

و در جلوگیری از اصراف منابع مختلف دانشکده و نموده  امکانات دانشگاهی جهت انجام امور شخصی استفاده

استفاده سوء ای خود برای کسب امتیازات شخصی فهاز جایگاه حر همچنین ایشان .دانشگاه اهتمام ورزند

 .نمایندنمی

 


