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شت و ردمان آمىزش زپشکی   معاون محترم آمىزشی وزارت بهدا
 اهي علىم زپشکی كشىر محترم دااگشنه اه و دادكشنه رؤساي

 محترم علىم زپشکی دااگشنه آزاد اسالمی معاون
 اهي نظام زپشکی  و نظام  رپستاري كشىر رؤساي محترم سازمان 

 
 -اي داًشگاُ علَم پصشني خساساى شوالي  جازب اخالق حسفِگرازي ت زساًي اٍليي جشٌَازُ اشتساك اطالع هَضَع :

 ٠٠١١خسداد 
 سالم علينن

اي دز علَم  زساًد دز زاستاي اعتالي اخالق حسفِ استحضاز هيِ ب ،، ضوي تبسیل فسازسيدى سال ًَ ٍ آزشٍي سالهتي احتساهاً   

ّاي علَم پصشني مٌاى ٍ داًشجَیاى داًشگاُ، ماز هٌداى ، حسفِ پصشني ٍ تبادل تجسبيات ازششوٌد اعضاي هحتسم ّيات علوي

. لرا  صَزت هجاشي بسگصاز ًوایدِ اي زا ب گرازي تجازب اخالق حسفِ ایي داًشگاُ دز ًظس دازد اٍليي جشٌَازُ اشتساك ،سساسس مشَز

ساًي بِ مليِ ز ضوي دعَت اش جٌابعالي ٍ مليِ ّونازاى هحتسم جْت شسمت دز ایي جشٌَازُ، هصید اهتٌاى است دز خصَص اطالع

 . د، دستَز اقدام هقتضي صادز فسهایي مذیٌفعاى هحتس

 ازدیبْشت ٠1فسٍزدیي لغایت  ٠1  شهاى ازسال آثاز:

 ٠٠١١خسداد هاُ  22خسداد لغایت  22 شهاى بسگصازي:

 Etex.nkums.ac.ir آدزس ٍب سایت جشٌَازُ:
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 دكتر سيد احمد اهشمی  
 رئیس دااگشنه

 رًٍَشت :
اي  جٌبة آقبي دكتر عليرضب پبرسبپَر دبير هحترم كبرگرٍُ اعتالي اخالق حرفِ  -

 ٍزارت بْداشت ٍ درهبى در آهَزش جْت استحضبر
جٌبة آقبي دكتر فريبرز ثويٌي هعبٍى هحترم آهَزشي داًشگبُ علَم پسشكي هشْد   -

 ٩ِ ٍ دبير هحترم برًبهِ طرح ٍ تحَل ٍ ًَآٍري در آهَزش علَم پسشكي كالى هٌطق
 آهبيشي جْت استحضبر

جٌبة آقبي دكتر هحودرضب صفدري؛ هعبٍى هحترم آهَزشي داًشگبُ ٍ قبئن هقبم   -
 جشٌَارُ جْت اطالع ٍ اقدام الزم

 اعضبي هحترم ّيبت رئيسِ داًشگبُ جْت اطالع ٍ اقدام الزم  -
اي كالى  جٌبة آقبي دكتر حبهد هحودي دبير هحترم كبرگرٍُ اعتالي اخالق حرفِ -
 آهبيشي ٩طقِ هٌ
جٌبة آقبي دكتر هحودرضب تقَي، هدير هحترم گرٍُ آهَزشي اخالق داًشكدُ  -

 پسشكي ٍ هسئَل هحترم كبرگرٍُ اخالق حرفِ اي طرح تحَل در آهَزش داًشگبُ
 هدير هحترم رٍابط عوَهي ٍ اهَر بيي الولل داًشگبُ   -
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 1400ای دانشگاههای علوم پزشکی کشور گذاری تجارب اخالق حرفهاولین جشنواره اشتراک

 

 جشنواره یمعرف 

پژوهش  و بالین، آموزش اخالقی در تجاربی با هدف ارائه پزشکی ای دانشگاههای علومگذاری تجارب اخالق حرفهاولین جشنواره اشتراک

 گردد.یبرگزار م 1400در خرداد  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با میزبانی در حوزه سالمت

 رعایت بر مبتنی دیگران و خود برابر در هاسازمان و افراد ارتباطیو  یالگوهای رفتار کنندة تعیین که است مندیمنظا دانش واقع در اخالق

 انکاری قابل غیر نقش دارای پژوهشی و درمانی ی،آموزش هایمحیط در اخالقی هایارزش و معیارها . حال آنکه،باشد می طرف دو حقوق

 ،یآموزش محیط آلایده حالت در با چالش مواجه نماید. را دهنگان خدمتنسل آینده ارائه آموزش تواندمی نابهنجار باشند و وجود رفتارهایمی

 کارکنان علمی، اعضا هیات ،دانشجویان .است افراد اخالقی رفتارهای شکوفایی و رشد برای محیطی همزمان علمی فعالیت انجام بر عالوه

 غیرکارآمدی و زاآسیب یا مؤثر ،ارزشمند هایجنبه تواندمی که هستند اخالقی فراوان هایتجربه دارای پزشکی علوم های دانشگاه در شاغل

 میزان به کارکنان( علمی، هیات درگیر)اعضا هایگروه تجارب مورد در اخالقی، های ارزش انکار غیرقابل نقش رغمعلی اما، باشد داشته

 ی،آموزش های محیط در اخالقی مسائل ارزیابیو  دائمی توجه لذا .دارد وجود، در این زمینه زیادیهای  نگرانی و است نشده بحث کافی

 نظر و جمعی خرد از استفاده با و دنیا روز منابع خرینآ اساس بر حل راه ارائه و هاتجربه معرفی و شناسایی .ضروری است پژوهشی و بالینی

 .باشد می ها فعالیت کیفیت بهبود و ارتقا برای عملی راهکار ترین مهم تخصصی، های پانل  در نظران صاحب

با حمایت  شمالی خراسان پزشکی علوم ای دانشگاهاعتالی اخالق حرفه کارگروه ،هاتجربه و هاایده این معرفی و شناسایی ضرورت درک با

 .گاههای علوم پزشکی کشور خواهد بودای دانشثبت تجارب اخالق حرفه جشنواره ملی نتینخسبرگزاری مسئولین ارشد دانشگاه متولی 

 جشنواره پیشنهادی محورهای: 

 آموزشدر  اخالقیتجارب  .1

 بالین در اخالقی تجارب .2

 پژوهش در اخالقی تجارب .3

 19پاندمی کووید اخالقی تجارب  محور ویژه: .4
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 از: ندعبارت نهایی ارزیابی معیارهای 

 ی اخالقگانههفت هایحیطه در مندانکارکنان و حرفه علمی، هیات اعضای دانشجویان، موفق هایتجربه معرفی و شناسایی 

 بودن راهکار پیشنهادی دفاع قابل و شواهد بر مبتنی ،بودن علمی 

 ارائه راهکار در خالقیت و نوآوری میزان 

 راهکار اثربخشی و تاثیرگذاری میزان 

 عمل تا ثبت تجربه اخالقی از ارائه کننده اثر فعال مشارکت میزان 

 شوند.انتخاب می علمیکمیته  طبق نظر اعضایانجام شده و ارائه راهکار علمی، خالقیت  برگزیده بر اساس کیفیت، خالصه اثرات 

  است. جشنوارهبر عهده کمیته علمی  آنو نحوه ارائه  اثرهرگونه تصمیم گیری در خصوص 

 

 

 ارکان جشنواره؛ 

 دکتر سید احمد هاشمی: رئیس جشنواره 

  :دکتر محمدرضا صفدریقائم مقام جشنواره 

 دکتر محمدرضا تقوی: دبیرعلمی جشنواره 

 دکتر زهره عباسی: دبیر اجرایی جشنواره 

  :جواد یزدانی ، پریسا رزازان منا جهاندیده، مسئول دبیرخانه جشنواره 
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 :اعضای کمیته علمی جشنواره 

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی -دکتر سید احمد هاشمی

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی -دکتر محمدرضا صفدری

 دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو هیات علمی -پارساپورعلیرضا دکتر 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو هیات علمی -شمس کوشکیاحسان دکتر 

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد -دکتر محمدی

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی -دکتر محمدرضا تقوی

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی -دکتر زهره عباسی

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی علمیعضو هیات  -دکتر امیر امانی 

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی -دکتر قاسم بیانی 

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی -دکتر فرهاد وفایی 

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی -دکتر افشین دلشاد 

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هیات علمیعضو  -قربانیان مهدی دکتر 

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی -دکتر مهران وطنچیان

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی -دکتر فرزانه رشیدی

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی -دکتر رضا گنجی

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هیات علمیعضو  -دکتر میثم بابایی

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی -دکتر حمیدرضا محدث حکاک

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی - ویدا طیبی

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی - دکتر رضا مهرآرا

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی - دکتر رقیه آرزومند

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی - محبوبه طباطبایی چهر

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی - حمید بزاز کاهانی

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی -مهندس محمدامین یونسی 

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عضو هیات علمی -شریفیان  الهام
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 جشنواره:اجرایی  اعضای کمیته

 معاون مدیریت روابط عمومی و بین الملل-مجید پورخیاط

 مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی کارشناس -منا جهاندیده

 پزشکی خراسان شمالیمرکز مطالعات دانشگاه علوم  کارشناس –مصطفی کمیزی 

 بیمارستان امام حسن دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی کارشناس -پریسا رزازان

 دبیرخانه طرح تحول آموزش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی کارشناس -جواد یزدانی

 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – ساالر پوربرات

 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی –فاضله شقاقی

 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی –ریحانه مسعودی

 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی –امین حسین زاده

 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی –امیر محمد حصاری

 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی –فائزه صابری

 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی –ناهید رمضانی

 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی –عماد خوشدل

 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی –پرند محزون

 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی –ابولفضل خدایی

 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی –طمه شاکریفا

 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی –کیمیا هادوی

 

 برگزار کنندگان و حامیان 

  درمان و آموزش بهداشتبهداشتوزارت ای اخالق حرفهاعتالی کارگروه ، 

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اخالقاعتالی کارگروه 

 تهران علوم پزشکی ای دانشگاهگروه آموزشی اخالق حرفه 

 مشهددانشگاه علوم پزشکی ای کارگروه اعتالی اخالق حرفه 

 شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی 

https://arcemss.nkums.ac.ir/Category/34889
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 دانشجویان علوم پزشکی در تمام مندان و حرفههای علوم پزشکی، اعضای هیات علمی، کارکنان شاغل در دانشگاهف: گروه هد

 مقاطع رشته/

 شده توسط فرد یا دیگران شده یا مشاهدهتجربه اخالقی اثر)هرگونه  بالینی، حکایات، بازاندیشی، سناریو: نوع تجارب ارائه شده

 .(باشددارای بار مثبت یا منفی قابل پذیرش می

 فارسی: ارائه زبان 

  سخنرانی، پوستر :رفته شدهپذی ارائه آثارنحوه 

 تقویم: 

 1400 اردیبهشت 15تا  فروردین 15: مهلت ارسال آثار 

 1400 اردیبهشتپایان : زمان اعالم آثار برگزیده 

  1400 خرداد 23-22: برگزاری جشنوارهتاریخ 

 

 ایگذاری تجارب اخالق حرفهاولین جشنواره اشتراک آثار زیجوا یاهدا  

  حیطهدر هر  ازیامت نیباالتر با اثر سهاهدای جوایز مالی به  

  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  یی مجلهآثار برگزیده در ویژه نامهچاپ 

  کنندگاندهنگان و شرکتماده یک ارتقا به کلیه ارائه فرهنگی امتیازامتیاز آموزش مداوم و اعطای 

  گواهی برای ارائه جشنوارهو ارائه آن در اثر ، درصورت پذیرش جشنوارهالزم به ذکر است طبق تصمیم اتخاذ شده توسط دبیرخانه ،

 دهنده با ذکر نام سایر نویسندگان صادر خواهد شد.

  آثار ارسالشیوه: 

  مراجعه به سایتtex.nkums.ac.irE  آثاراز قسمت ارسال  اثرو آپلود فایل*. 

 اثرپست الکترونیکی صاحب آدرس و همراه  شماره تلفن مدرک و رشته تحصیلی، شامل نام و نام خانوادگی، اثرمشخصات کامل صاحب *

 الزامی است.

 :مهم  نکات

  باشد. جشنوارهدربردارنده موضوعات  ر ارسالیاثآالزم است 

 های قبلی و مرتبط ارائه شده باشد. جشنوارهدر  ارسالی نباید اثر 

  یک فرد بالمانع است. از اثرارسال چند 
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 نشانی پست الکترونیکی     proff.nkums@gmail.com  

 

 :راهنمای تنظیم آثار 

  ،3-5ان کلیدی )حداکثر اژگعنوان، مقدمه و ثبت تجربه، اقدامات انجام شده، ارائه راهکار و وشامل چکیده فارسی تجارب ارسالی 

 .کلمه( 600)جمعا کلمه( باشد

  با فرمت اثرفایل ارسالی doc یا و docx باشد. 

  دانشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی،  تمامی نویسندگان،، نام نویسندگان و نام سازمان اثرباید شامل عنوان  اثراتتمامی انواع

 مرکز تحقیقات و یا هر سازمانی که حمایت و تصویب کار تحقیقی را بر عهده داشته است باشد.

  در نگارش آثار از ذکر نام اشخاص حقیقی و یا حقوقی و اسامی محل و سازمانها جهت حفظ محرمانگی

 خودداری گردد.

  فارسی از فونت کلماتبرای نگارش تمامی B Nazanin انگلیسی از فونت کلمات و Times New Roman استفاده 

 .گردد

  به صورت اثرعنوان Bold گردد نگارش 14 اندازه فونت با و. 

  خط کشیده و نویسنده مسئول با عالمت ستاره)*(  اثرنگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده  12نام نویسندگان با فونت اندازه

 مشخص شود.

 ( سازمان نویسندگانAffiliation با فونت اندازه )نگارش گردد. 10 

  ها به صورتو سر تیتر 12با فونت اندازه  اثرمتن خالصه Bold دد.گر نگارش 

  متر منظور گردد.سانتی 2حاشیه از هر طرف 

 گرددج نام و نام خانوادگی نویسندگان خودداری در قسمت ورود فایل بی نام، از در. 

  ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد. اثردر هنگام ارسال 

  می باشد. اثرمسئولیت اطالع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده 

  فرستاده شده با فرد فرستنده می باشد.اثر مسئولیت 

  از پروسه داوری حذف خواهد شد: اثردر صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود 

 از نظر ساختار بندی و تعداد کلمات مجاز اثررسال خالصه ا دستورالعمل رعایت عدم 

 نام با اثر در نویسندگان سازمان نام و نویسندگان نام عنوان، ذکر عدم 
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