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خدا وند رحمان رد قرآن کریم ،زتکیه و تعلیم را رد کنار هم قرار داده است

هُوَ الََّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَِّيَِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكَِّيهِمْ وَيُعَلَِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَاٍ مُبِين.

سوره جمعه ،آيه ()2

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكَِّيكُمْ وَيُعَلَِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

سوره بقره ،آيه ()151

رَبََّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكَِّيهِمْ ۚ إِنََّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

سوره بقره ،آيه ()121

2

سیاست اهی ابالغی مقام معظم رهبری

ارتقاء نظام انتخاب ،ارزشيابي و تعليم و تربيت اساتيد و دانشجويان و مديران و تحوٍ در محيطهاي علمي و دانشگاهي متناسب
با ارزشهاي اسالمي ،اخالق پزشكي و آداب حرفهاي.

ارائه خدمات آموزشي ،پژوهشي ،بهداشتي ،درماني و توانبخشي سالمت مبتني بر اصوٍ و ارزشهاي انساني -اسالمي و نهادينه
سازي آن در جامعه.

توسعه كيفي و كمي نظام آموزش علوم پزشكي به صورت هدفمند ،سالمت محور ،مبتني بر نيازهاي جامعه ،پاسخگو و عادالنه و با
تربيت نيروي انساني كارآمد ،متعهد به اخالق اسالمي حرفهاي و داراي مهارت و شايستگيهاي متناسب با نيازهاي مناطق
مختلف كشور.
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پیشگفتار هب قلم و امضای ریاست دااگشنه
دانشگاه هاي علوم پزشكي با تعليم و تربيت نيروي انساني سهم بزرگي در رشد و تعالي جامعه دارند .با توجه به نقش
تاثيرگذار دانشگاه ها در رشد و تعالي جامعه ،الزمست تا جنبه هاي اخالقي در حوزه آموزش در محيط هاي دانشگاهي
مورد توجه بيشتري قرار گيرند .با عنايت به اينكه اين سند راهگشاي اجراي اخالق در حوزه آموزش دانشگاه باشد،
ضمن بررسي نقادانه مستندات و شواهد دانشگاه هاي مختلف دنيا در حوزه اخالق آموزش ،از آموزه هاي ديني و
فرهنگي مان كه غني از مباحث اخالقي در حوزه آموزش است ،در تهيه اين سند استفاده شده است.
دانشگاه علوم پزشكي ايران در طوٍ ساليان گذشته با تجربيات قابل توجه ارتقاي سطح اخالق در جامعه دانشگاهيان
همواره تالش هاي مداومي را در راستاي توسعه كمي و كيفي اخالق در حوزه آموزش انجام داده است .اين سند نيز
تالشي ديگر در همين مسير است.
در اين سند ،ضمن ارائه الزامات اجرايي و سياست هاي راهبردي توسعه اخالق در آموزش مبتني بر اصوٍ و ارزش ها،
حقوق و مسووليت هاي دست اندركاران توسعه اخالقي در آموزش آورده شده است .هدف از تدوين اين نظام نامه
هموار كردن مسير براي تدوين كدهاي اخالق در آموزش 1است.
ما بر آنيم تا بر اساس راهبرد " اني بعثت التمم مكارم االخالق" بر رشد روز افزون اخالق در تمام حوزه هاي فعاليت
دانشگاه از حمله حوزه آموزش بكوشيم .اين سند جامع به مثابه عهدنامه اي بين تمام اعضاي خانواده آموزش دانشگاه
است .از خداوند مهربان ياري مي خواهيم تا توفيق پاي بندي به مسووليت هاي اخالقي را نصيب همه ما بفرمايد.

Code of Ethics in Education
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مقدهم
اخالق حرفه اي 2به اصوٍ ،ارزش ها ،دغدغه ها و مسايل بنيادي يك نظام حرفه اي مي پردازد و راهنماي حوزه فعاليت
هاي آن حرفه است .آموزش عالي نظام حرفه اي است و مجموعه اي از رفتارهاي انساني است كه بر هم تاثير مي
گذارند .در آموزش عالي ضمن توجه به آموزش و رشد علمي و فناوري ،ابعاد اخالقي آموزش علمي و فناوري نيز بايد
مورد تاكيد قرار گيرد .امروزه نه تنها در دنيا به موضوع اخالق در آموزش علم و فناوري بسيار اهميت داده مي شود
بلكه با توجه به جهاني شدن علم و آموزش عالي ،شوراي بين المللي علم ،نياز به زبان مشترک اخالق اين حوزه در
مقياس جهاني را نيز مطرح شده است.
پذيرش و اجراي اصوٍ و ارزش ها ،صالحيت ها و مسووليت هاي اخالقي هر نظام حرفه اي از جمله نظام آموزش عالي
در كليه فرايندها و فعاليت هاي آن زماني محقق مي شود كه اين مهم با خود اجتماع علمي و حرفه اي هاي آن نظام
حرفه اي و به صورت كامال درونزاد ايجاد شده باشد .همچنين در بحث اخالق در هر نظام حرفه اي از جمله آموزش
عالي ،توجه به عينيت گرايي و پرهيز از آرمان گرايي انتزاعي الزم و ضروريست .زيرا بدون توجه به منطق سازمان ها و
سيستم ها ،به رشد اخالقيات دست پيدا نخواهيم كرد.
نقشه جامع علمي سالمت حاوي نكاتي با تاكيد بر مالحظات اخالقي در بخش سالمت ،خصوصا آموزش مبتني بر اخالق
دارد .در اين نقشه ماموريت نظام آموزشي تربيت نيروي انساني عالم ،توانمند و كارآمد ،پاسخگوي نيازهاي جامعه،
متخلق به اخالق حرفه اي و اجتماعي ،متناسب با فرهنگ اسالمي ايراني است.
در سند چشم انداز بيست ساله كشور تا ساٍ  1141بر توسعه جامعه ايراني متكي بر اصوٍ اخالقي و ارزشهاي اسالمي،
عدالت اجتماعي ،حفظ كرامت و حقوق انسانها تاكيد شده است .بديهي است كه توسعه اخالق در آموزش دانشگاه ها
با توجه به نقش تاثير گذار دانشگاه ها در جامعه راهگشاي دستيابي به اهداف متعالي سند چشم انداز بيست ساله مي
باشد.

Professional ethics
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الزامات اجرای نظام انهم توسعه اخالق رد آموزش
 توليت و مديريت اخالق در آموزش مبتني بر اصوٍ و ارزش هاي توسعه اخالق در آموزش
 طراحي آيين نامه رفتار نهادهاي حاكميت و توليت اخالق در آموزش
 تنظيم اساسنامه ها ،قوانين ،و رويه هاي داخل نظام آموزشي دانشگاه
 تنظيم آيين نامه رفتار اخالقي كليه دست اندركاران آموزش
 تنظيم حقوق كليه دست اندركاران آموزش در توسعه اخالق در آموزش
 تنظيم مسووليت هاي كليه دست اندركاران آموزش در توسعه اخالق در آموزش

اصول و ارزش اهی توسعه اخالق رد آموزش
تمام دست اندركاران آموزش دانشگاه بايد:
 .1انسجام و

يكپارچگي3

منطبق با مجموعه استانداردها ،اصوٍ اخالقي و موازين ارزشي رفتار نمايند.
 .2احترام به كرامت

انسانها1

به هر شخص ،بدون توجه به جنسيت ،شكل ظاهري ،سن ،مذهب ،موقعيت اجتماعي ،عقايد ،توانايي ها و موفقيت ها
احترام بگذارند.
 .3صداقت و

درستكاري5

از هر نوع تقلب  ،دروغ  ،سرقت علمي ،يا ساير رفتارهاي غير صادقانه در نظام آموشي خودداري كنند.

3

Integrity
Human dignity
5
Honesty
4

7

.1

حقيقت6

در تمام ارتباطات و فعاليت هاي آموزشي خود "حقيقت" را بگويند  ،و به جز حقيقت چيزي نگويند.
.5

شفافيت7

اطالعات فعاليت ها و فرايندهاي آموزشي را به وضوح مشخص و در دسترس قرار دهند.
 .6احترام به

ديگران8

احترام به شأن كليه ذي نفعان آموزش را حفظ كنند  ،و حقوق عمومي و حفظ حريم خصوصي افراد را به رسميت
بشناسند و از خشونت فيزيكي و كالمي محافظت شوند.
.7

اعتماد1

در راستگويي  ،صداقت و عمل با صداقت با يكديگر اعتقاد و اطمينان راسخ داشته باشند.
.8

پاسخگويي14

در قباٍ اجراي صحيح حوزه اختيارات خود مسئوٍ هستند.
 .1عدالت و

انصاف11

با ديگران بي طرفانه  ،فارغ از تبعيض و با صداقت رفتار كنند.
 .14برابري و عدالت

اجتماعي12

بايد به ارزشهاي آموزشي و اجتماعي پايداري  ،برابري و عدالت پايبند بوده و حقوق و مسئوليتهاي ذي نفعان را به
رسميت بشناسند .در سياستها و رويه هاي آموزشي منصفانه  ،شفاف  ،فراگير و پايدار عمل كنند.
 .11مديريت دموكراتيك و

اخالقي13
6

Truth
Transparency
8
Respect for Others
9
Trust
10
Accountability
11
Fairness
12
Equity, Justice and Social Justice
7

1

بايد مبتني بر مشاركت دموكراتيك همه ذي نفعان مربوطه ،رهبري خود را به روشي اخالقي اعماٍ كنند.
.12

كيفيت11

تعهد بي قيد و شرط در تأمين منابع آموزشي كه از باالترين كيفيت ممكن برخوردار است  ،داشته باشند.
.13

بهسازي15

بايد به مشاركت حداكثري در بهبود مستمر فردي و سيستمي اهميت دهند.
.11

استقالٍ16

نياز به استقالٍ و حفظ خودمختاري مناسب در نظام آموزشي تامين شود و از كنترٍ بيش از حد و از آموزش متمركز
جلوگيري شود.
.15

مشاركت17

به اهميت همكاري مثبت ملي و بين المللي در آموزش و فعاليت هاي مرتبط با آن باور داشته باشند.

سیاست اهی راهبردی توسعه اخالق رد آموزش دااگشنه

دانشگاه ضمن مشخص كردن سياست هاي راهبردي توسعه اخالق در آموزش ،بايد متعهد باشد تا با اتخاذ تدابيري
جزييات برنامه را براي اجراي سياست ها براي همه دست اندركاران آموزش دانشگاه مشخص كند .تعاريف اجزاي
برنامه براي همه مشخص باشد .نحوه اعماٍ برنامه با جزييات دقيق و انواع فعاليت هاي دانشگاه مربوط به سياست هاي
راهبردي توسعه اخالق آموزشي مشخص باشد .نهاد داخلي مسئوٍ پاسخگويي به شكايات مربوط به اخالق در حوزه
13

Democratic and Ethical Governance and Management
Quality Education
15
Improvement
16
Autonomy/ Independence
17
Cooperation
14

9

آموزش مشخصا براي نظارت بر رويه هاي اخالق آموزشي دانشگاه در مورد اجراي سياست تعيين شود .فرايند و رواٍ
گزارش شكايات و زير پا گذاشتن قوانين اخالق آموزش مشخص باشد.
 سياست حاكميت و توليت اخالق در آموزش دانشگاه
 سياست عدم تبعيض و ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي
 سياست تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي
 سياست نحوه اجراي آزمون ها و اعطاي گواهي نامه ها
 سياست مميزي و ارزيابي دروني رويه هاي آموزشي
 سياست رعايت عدم تعارض منافع مالي مسووالن آموزش
 سياست رعايت اخالق پژوهش هاي آموزشي
 سياست راهبردهاي آموزش و توليد منابع آموزشي
 سياست توسعه رشته هاي كاربردي و افزايش مستمر كيفيت برنامه هاي آموزشي
 سياست تعامل هاي اموزشي ،علم و فناوري منطقه اي ،ملي ،بين المللي

خط مشی اخالقی نهاد حاکمیت و تولیت اخالق رد آموزش دااگشنه
حقوق و مسووليت هاي اخالقي نهاد حاكميت و توليت اخالق در آموزش دانشگاه توسط مقام باالدستي تعيين و تنظيم
مي شود و سياست ها و مقررات داخلي مفصلي براي جلوگيري از تعارض منافع احتمالي در نظر گرفته مي شود.
سياست هاي راهبردي توسط نهاد حاكميت و توليت اخالق در آموزش دانشگاه ،جهت گيري هاي نظام آموزشي
دانشگاه را مشخص مي كند.
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حق اعضای نهاد حاکمیت و تولیت اخالق رد آموزش دااگشنه
 اعضاي نهاد حاكميت و توليت اخالق در آموزش دانشگاه حق دارند هرگونه عدم انطباق با قانون يا اصوٍ
اخالقي موجود را در آموزش دانشگاه به مقام باالدستي اعالم كنند.

مسوولیت اهی اعضای نهاد حاکمیت و تولیت اخالق رد آموزش دااگشنه
 بايد منافع دانشگاه را باالتر از منافع خود قرار دهند .نبايد به دنباٍ سود بردن از موقعيت هاي خود به غير از
آنچه در قانون پيش بيني شده است باشند.
 نبايد هيچ گونه اقدامي را به روش خاصي و خارج از رواٍ اخالقي و قانوني از طرف سازماني كه آنها را منصوب
كرده است ،بپذيرند و نبايد هيچ دستورالعملي را از سوي هر شخص يا هر حزب سياسي  ،اتحاديه صنفي ،
مذهبي يا منبع خارجي ديگر را بپذيرند.
 بايد در ابتداي تمام جلسات اعالم كنند كه آنها  ،يا هر يك از اعضاي خانواده نزديك آنها  ،نسبت به هر
موضوعي كه در دستور كار جلسه هست ،از جمله در امور منابع انساني (انتصابات و ارتقاي كاركنان) ،مالي،
قراردادي يا ساير موارد ذي نفع نيستند .در صورت چنين مواردي بايد رسماً از جلسه خارج شوند.
 نبايد رشوه يا هداياي مالي را بپذيرند  ،يا هرگونه لطف شخصي ديگري را كه ممكن است در روند تصميم
گيري بر آنها تأثير بگذارد  ،قبوٍ كنند .بالفاصله بايد هرگونه تالش براي رشوه دادن يا ارائه لطف شخصي را
به مقامات مربوطه گزارش دهند.
 در مورد اختيارات تفويض شده اطمينان حاصل كند كه با قوانين موجود و اصوٍ اخالقي مندرج در قانون
مطابقت دارد.
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 بايد از انجام امور مالي و سايرامور به طور عادالنه  ،شفاف  ،كارآمد و رضايت بخش اطمينان داشته باشند.
 بايد مالحظات اخالقي با توجه به نيازهاي دانشگاه در سياست گزاري هاي توسعه اخالق در آموزش لحاظ
كنند.
 بايد از قوانيني حمايت كنند كه حقوق همه ذي نفعان فعاليت هاي آموزشي دانشگاه را تامين كنند.
 بايد از وضع قوانيني حمايت كنند كه نيازهاي گروه هاي آسيب پذير را در فعاليت هاي آموزشي دانشگاه در
نظر گرفته است.
 بايد سياست هايي را براي توزيع برابر فرصت ها ،منابع و سرمايه هاي آموزشي تدوين كنند.
 با ارتقاي شفافيت موضوعات اخال قي در حوزه آموزش ،مديريت و پيش بيني پذيري مسايل اخالقي را ارتقا
دهند.
 ايجاد مميزي و ارزيابي دروني عملكرد اخالقي كليه ذي نفعان برنامه هاي آموزشي را در نظر بگيرند.

خط مشی اخالقی مدریان ربای توسعه اخالق رد آموزش دااگشنه

در راستاي رعايت اصوٍ كلي رفتار اخالقي در آموزش ،دانشگاه بايد آيين نامه رفتار اخالقي در آموزش را براي
مديران از جمله رئيس دانشگاه  ،رئيس دانشكده  ،مديران گروه ها و مديران ديگر تصويب و منتشر كند .حقوق و
مسووليت هاي مديران اجرايي حوزه آموزش دانشگاه ،بايد توسط قانون تعيين شده باشد ،در غير اين صورت ،
دانشگاه بايد مقررات دقيق را مطابق با منطق قانون تدوين كند.
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حق مدریان رد توسعه اخالق رد آموزش دااگشنه
 مديران دانشگاه حق دارند هرگونه عدم انطباق با قانون يا اصوٍ اخالقي موجود را در آموزش دانشگاه به مقام
باالدستي مربوطه اعالم كنند.

مسوولیت اهی مدریان رد توسعه اخالق رد آموزش دااگشنه
 بايد منافع دانشگاه را باالتر از منافع خود قرار دهند  ،و نبايد به دنباٍ سود بردن از موقعيت هاي خود به غير
از مقررات موجود در قانون و قرارداد كار مربوطه باشند.
 نبايد هيچ دستورالعملي را از سوي شخصي به جز مقام باالتر بپذيرند.
 بايد در ابتداي تمام جلسات اعالم كنند كه آنها  ،يا هر يك از اعضاي خانواده نزديك آنها  ،نسبت به هر
موضوعي كه در دستور كار جلسه هست ،از جمله در امور منابع انساني (انتصابات و ارتقاي كاركنان) ،مالي،
قراردادي يا ساير موارد ذي نفع نيستند.
 نبايد رشوه يا هداياي مالي را بپذيرند  ،يا هرگونه لطف شخصي ديگري را كه ممكن است در روند تصميم
گيري بر آنها تأثير بگذارد  ،قبوٍ كنند .بالفاصله بايد هرگونه تالش براي رشوه دادن يا ارائه لطف شخصي را
به مقامات مربوطه گزارش دهند.
 نبايد از منابع آموزشي دانشگاه  ،يا اطالعات در اختيار ،براي منافع شخصي يا شخص ديگري سواستفاده
كند.
 بايد اطمينان حاصل كند كه همه افراد تحت نظرآنها از قوانين و مقررات مربوطه و عواقب عدم رعايت آن
مطلع شده و رفتار اخالقي را ارتقا مي دهند.
 اقدامات انضباطي و مجازات ها بايد مطابق با قانون موجود و سياست ها و مقررات داخلي دانشگاه و شامل
مراحل هشدار؛تعليق خدمت؛ و درخواست خود بركناري  /اخراج باشد.
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 بايد با توجه به رسالت و سياست هاي راهبردي توسعه اخالق در آموزش دانشگاه نظارت و حمايت كنند.

خط مشی اخالقی اعضای هیات علمی ربای توسعه اخالق رد آموزش دااگشنه
از اعضاي هيات علمي بر اساس مفاد قانون آموزش عالي انتظار مي رود كه مطابق با اصوٍ كلي رفتار اخالقي كه ذكر
شده است ،رفتار كنند .جهت رعايت اصوٍ كلي رفتار اخالقي  ،بايد قوانين حاكم بر رفتار اعضاي هيات علمي شامل
مقررات و مجازات ها تصويب و منتشر شود؛ چارچوب هاي جذب ،انتصاب  ،ارتقا مشخص باشد؛ اصوٍ اخالقي فعاليت
هاي آموزشي ،روش هاي آموزش ؛ سنجش و ارزيابي ها تدوين گردد .شكايت در مورد نقض آيين نامه رفتار اخالقي
اعضاي هيات علمي بايد كتباً به واحد دپارتمان و نهاد حاكميت و توليت اخالق در آموزش دانشگاه برسد كه وظيفه
بررسي و تصميم گيري در مورد ادعاي نقض رفتار اخالقي را دارد.

حقوق اعضای هیات علمی رد توسعه اخالق رد آموزش دااگشنه
 اعضاي هيات علمي دانشگاه حق آزادي بيان دارند.
 در مورد محتواي دوره هايي كه تدريس مي كنند مطابق با الزامات برنامه درسي (كوريكولوم) در تصميم
گيري حق آزادي عمل دارند.
 حق دارند تا در مورد ميزان موفقيت عملكرد فراگيران با توجه به سياست هاي ارزيابي فراگيران مصوب
شوراي آموزش دانشگاه و معيارهاي از پيش تعيين شده ،تصميم گيري نمايند.
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 حق دارند هرگونه عدم انطباق با قانون يا اصوٍ اخالقي موجود را در آموزش دانشگاه به مقام باالدستي
مربوطه اعالم كنند.
 نسبت به مالكيت فكري و معنوي انان صيانت شود.
 ارزيابي اخالقي عملكرد جهت ارتقاي اثربخشي فعاليت هاي آموزشي ايشان انجام شود.

مسوولیت اهی اعضای هیات علمی رد توسعه اخالق رد آموزش دااگشنه
 منافع دانشگاه را باالتر از منافع خود قرار دهند  ،و نبايد به دنباٍ سود بردن از موقعيت هاي خود به غير از
آنچه در قانون موجود است باشند.
 نبايد هيچ دستورالعملي را از سوي شخصي به جز مقام باالتر بپذيرند.
 بايد در ابتداي تمام جلسات اعالم كنند كه آنها ،يا هر يك از اعضاي خانواده نزديك آنها  ،نسبت به هر
موضوعي كه در دستور كار جلسه هست ،از جمله در امور منابع انساني (انتصابات و ارتقاي كاركنان) ،مالي،
قراردادي يا ساير موارد ذي نفع نيستند.
 نبايد رشوه يا هداياي مالي را بپذيرند  ،يا هرگونه لطف شخصي ديگري را كه ممكن است در روند تصميم
گيري بر آنها تأثير بگذارد  ،قبوٍ كنند .بالفاصله بايد هرگونه تالش براي رشوه دادن يا ارائه لطف شخصي را
به مقامات مربوطه گزارش دهند.
 نبايد از منابع آموزشي دانشگاه  ،يا اطالعات در اختيار ،براي منافع شخصي يا شخص ديگري سواستفاده
كند.
 هنگام شركت در كميسيون هاي جذب و ارتقاي هيات علمي  ،و هنگام شركت در كميسيون هاي مربوط به
پذيرش ،ارزيابي و امتحانات فراگيران و ساير اقدامات مربوط به آنها  ،و همچنين به صورت فردي و شخصي بر
اساس اصوٍ كلي رفتار اخالقي رفتار كنند.
 احترام به فراگيران و جلوگيري از هرگونه سواستفاده يا آزار و اذيت و يا برخورد تبعيض آميز با دانشجويان.
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 به تنوع فرهنگي فراگيران و اعتقادات سياسي و مذهبي آنها احترام بگذارد .
 از آزادي علمي آموزشي فراگيران حمايت كند.
 درگير سرقت ادبي نشود  ،در توليد منابع آموزشي و علمي درگير جعل نشود و اصوٍ اخالقي را در رابطه با
حفاظت از اطالعات شخصي رعايت كند  ،و اصوٍ اخالقي را در زمينه هاي موضوعي تعريف شده آموزشي
طبق قوانين دانشگاه هنگام شركت در فعاليت هاي آموزشي رعايت كند.
 به تنوع عقايد همكاران احترام بگذارد و از تبعيض و آزار همكاران اجتناب كند.
 اطمينان حاصل كند كه همه افراد نظر او از قوانين و مقررات مربوطه و عواقب عدم رعايت آن آگاهي يافته و
رفتار اخالقي را ارتقا مي دهند.

خط مشی اخالقی فراگیران ربای توسعه اخالق رد آموزش دااگشنه
از دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه طبق مفاد قوانين دانشگاه انتظار مي رود كه مطابق با اصوٍ كلي اخالق در
آموزش كه ذكر شده است رفتار كنند و اين اصوٍ بايد در روابط آنها اعماٍ شود .عالوه بر اين  ،فراگيران حق دارند
انتظار داشته باشند كه مديريت و كاركنان دانشگاه نيز مطابق با قانون موجود  ،در روند پذيرش منصفانه عمل كنند ،و
منطبق با قوانين و اصوٍ اخالقي مورد انتظار فراگيران اقدام نمايند .اقدامات انضباطي در مورد فراگيران بايد بر اساس
اصوٍ انصاف  ،محرمانه بودن و اطالع رساني به موقع باشد .اقدامات انضباطي به صورت :هشدار شفاهي  ،بسته به
شدت تخلف ؛ هشدار تخلف به صورت كتبي  ،كاهش نمره علمي  ،بسته به شدت تخلف ؛ عدم موفقيت در دوره ه و
اخراج دانشجو از دانشگاه باشد.آيين نامه رفتاري فراگيران براي پذيرش  ،برنامه هاي تحصيلي  ،امتحانات و ارزيابي
فراگيران بايد از سوي دانشگاه تصويب و در اختيار ايشان قرار داده شود.
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حقوق فراگیران رد توسعه اخالق رد آموزش دااگشنه
 فراگيران دانشگاه حق دارند بخاطر نژاد  ،مذهب  ،قوميت  ،سن  ،جنس  ،ناتواني مورد تبعيض واقع نشوند.
 فراگيان حق دارند عضو اجتماعات و تشكل ها باشند  ،با اين شرط كه اين آزادي ها مانع مشاركت موثر آنها
در كالس ها نشوند  ،نسبت به اصوٍ رفتار اخالقي مانند رعايت حقوق ديگران و غيره هم پايبند باشند.
 حق دارند تا آگاهي مناسب از معيارهاي ارزيابي و سنجش دانشگاه داشته باشند و از ارزيابي عادالنه
برخوردار باشند.
 فراگيران حق دارند تا از اساتيد داراي دانش به روز و اخالق مدار و حرفه اي برخوردار باشند.
 بايد از مالكيت فكري و معنوي ايده ها و نوآوري هاي فراگيران صيانت شود.
 بايد به اصالح مستمر برنامه هاي اموزشي و افزايش كيفيت يادگيري فراگيران توجه شود.
 نسبت به ارتقاي شفافيت و نظم اموزشي و پيش بيني پذيري فعاليت هاي اموزشي اقدام شود.

مسوولیت اهی فراگیران رد توسعه اخالق رد آموزش دااگشنه
 بايد با رعايت اصوٍ كلي رفتار اخالقي  ،نسبت به اساتيد ،مديران  ،كاركنان دانشگاهي و و دانشجويان ديگر
رفتار كنند و به طور مثبت و سازنده در كارهاي آموزشي و علمي دانشگاه مشاركت داشته باشند.
 درگير سرقت ادبي نشود  ،در توليد منابع آموزشي و علمي درگير جعل نشود و اصوٍ اخالقي را در رابطه با
حفاظت از اطالعات شخصي رعايت كند  ،و اصوٍ اخالقي را در زمينه هاي موضوعي تعريف شده آموزشي
طبق قوانين دانشگاه هنگام شركت در فعاليت هاي آموزشي رعايت كند.
 هنگام شركت در امتحانات يا ارزيابي ها ،نبايد تقلب كند  ،و يا كارهاي ديگران را كپي كند.
 به ارزش ها و سياست هاي راهبردي دانشگاه احترام بگذارند.
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