
 

 ی جامع اخالق آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناورینامهنظامتدوین 

 2*سعیده تقی زاده و 1احد فرامرز قراملکی

 چکیده
جهان و کشور ما محسوب  یدر نظام آموزش عال تیبا اهم اریبس یمبحث ،اخالق آموزش

تاکنون نسبت به آن نشده بود. هدف پژوهش  یاستهی. گرچه در کشور ما توجه شاشودیم
جامع اخالق آموزش وزارت علوم،  ینامهنظام نیمراحل و مسائل مرتبط با تدو انیحاضر ب

 یواسطهاست که به یاقدام پژوهش یفیپژوهش ک نیروش ا نیااست؛ بنابر یو فناور قاتیتحق
پژوهش نشان  یهاافتهیحاصل شده است.  یمندو دغدغه تیدر موقعپژوهشگران  یریقرارگ

 نیما دارد. در ا یمبحث مهم اخالق آموزش در نظام آموزش عالی نهیزم در اریاز خأل بس
وزارت عتف در نظر گرفته شده  موزشجامع اخالق آ ینامهنظام نیمنظور تدوفاز به 5پژوهش 

روند آن در نظر  لیشدن و تسه ییمنظور اجرابه یاست که در هرکدام از فازها مراحل مختلف
افراد  یتمام اریدر اخت یاطالعات ارزشمند تواندیپژوهش حاضر م یشده است. مطالعهگرفته
 قرار دهد. یدانشگاه زشاسناد اخالق آمو نیتدو ینهیدر زم انیدانشگاه ژهیومند بهعالقه

 ی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوریهادانشگاه، اخالق آموزش، نامهنظام: هادواژهیکل
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 مقدمه
شود. این اخالق آموزش جز مباحث بسیار مهم در جهان کنونی محسوب می ژهیوبهاخالق و 

ی بدان بستگی اجامعهواژه دارای چنان بار معنای وسیع و ارزشمندی است که حفظ ارکان هر 
نیز برای داشتن زیست پایدار و توانمند نیاز به اخالق  کشورهادارد. نظام آموزش عالی تمامی 

ی فردی نیاز است هاقهیسلبرای جلوگیری از اعمال  نیبنیدرااخالق آموزش دارند.  ژهیوبهو 
اعمال اخالقیات فراهم  ی و آگاهی نسبت بهکدستیی بهره برد تا راه برای ایجاد یابزارهاکه از 

ی ی الزم مهیا باشد. با توجه به نقش ویژههاضمانتشود و همچنین اجرایی شدن و ایجاد 
در میان نقش پژوهش و  هادانشگاهو برجسته بودن نقش آموزشی  هادانشگاهآموزش عالی و 

ست . اخالق آموزش در کشور ما جز مباحثی ادرخشدیمی، اخالق آموزش بسیار رسانخدمت
و نقش راهبردی آن را  اهمیت تواندینم کسچیهکه توجه مناسبی به آن نشده است گرچه 

در  هاجنبهی انکار کند. اخالق آموزش عبارت است از رعایت تمامی مسائل اخالقی از همه
درجه باشد )علی پور و  360شامل حقوق صاحبان حق در محیط  تواندیمامر آموزش که 

ی ی به جامعهاجامعهاز  اساساً(. اصول اخالقی 32، 1393 ،یرامرز قراملکف؛ 44، 1387شالباف، 
مباحث مهمی است که باید  ازجملهی دانشگاهی نیز، اخالقیات هاطیمحدیگر ثابت هستند. در 

اشتباه در این زمینه  جهیدرنتهستند و  سازانسان هادانشگاهتوجه فراوان شود زیرا  هاآنبه 
 ندهایفرا، مراحل، استانداردهااخالقیات باید در تمامی  جهیدرنتباشد و  آورانیزبسیار  تواندیم

(. 2015اسناکنبرگ،  و برنلواضح به کار گرفته شود ) کامالً صورتبهو عملیات دانشگاهی 
و بتوان  شدهنهینهادی کشور هادانشگاهاخالق آموزش در  ژهیوبهاینکه اخالقیات  منظوربه

نیاز است که در باالترین نهاد آموزش عالی کشور یعنی  خالق مدار داشت،ی االنیالتحصفارغ
برای مثال شامل  تواندیماین تمهیدات  وزارت علوم تمهیداتی در این زمینه صورت گیرد.

 هاکارگاهی جامع اخالق آموزش، برگزاری نامهنظامایجاد پست سازمانی اخالق آموزش، تدوین 
در مواجه با اخالق  ژهیوبهی اخالق آموزش باشد. در این صورت دانشگاهیان هاسنجهو ایجاد 

خود  ذهنی یاستانداردهافراتر از  استانداردهایی آموزش که موضوع پژوهش حاضر است با
شخصی  یاستفاده و توجیه گری، و ادراکی شناختی خطای هرگونه یمواجه هستند که زمینه

آموزش عالی بیشتر از هر چیز دیگری نیازمند اخالق است زیرا . بردیمتا حد زیادی از بین  را
ی کمیت ی اخیر هجوم افراد به سمت آموزش عالی باعث شده است که مسئلههاسالدر 

ی بسیار شود. توجه هاچالشاخالق آموزش دستخوش  ژهیوبهآموزش عالی از جهات مختلف 
به اخالق آموزش بسیار دارای اهمیت است زیرا به حقوق متقابل تمامی افراد ذینفع آموزش 

)مک  شودیمموجب ارتقای نقش و جایگاه آموزش عالی  جهیدرنتو  پردازدیمدانشگاهی 
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ی اخالق آموزش ی صورت گرفته برای یافتن منابعی در زمینههایبررس(. 12، 2004، 1فارلن
صورت گرفته  کشورماندر  ژهیوبهاهمیت این موضوع تحقیقات اندکی  رغمیعلنشان داد که 

و  نامهنظام( 1399منابع در ادامه بیان شده است. دانشگاه عالمه طباطبایی ) نیترمرتبطاست. 
دارای  نامهنظامدستورالعمل اخالق آموزشی برای دانشگاه خود تدوین کرده است. این 

ی آموزش، وظایف اخالقی مدیران آموزشی، احرفهاصول اخالق  ازجملهفی ی مختلهابخش
ی، وظایف اخالقی کارشناس علمئتیهوظایف اخالقی مدیر گروه آموزشی، وظایف اخالقی 

در کشور  شدهنیتدوسند اخالقی  نیروزتربهآموزشی و وظایف اخالقی دانشجو است. این منبع 
هدف  ( به پژوهشی با1398، یادگارزاده و تقی زاده )است. عبداللهی، غیاثی ندوشن، طاهری

برتر جهان با  یهاآن با دانشگاه یسهیکشور و مقا یهادر دانشگاه یااخالق حرفه یبررس
دانشگاه  539دانشگاه برتر جهان و  100پژوهش  یاند. جامعهاثربخش پرداخته سیبر تدر دیتأک

 یتجارب موفق مل یکاو نهیبوده و از روش به یفیپژوهش ک نیا .(یاست )تمام شمار رانیا
در این پژوهش بیان شده است که بهره برده است.  یقیتطب یاستفاده از مطالعه با یالمللنیو ب

به منشور اخالق  شتریبرتر جهان ب یهادانشگاه یو حت رانیا یهادر حال حاضر در دانشگاه
 سیبر تدر دیبا تأک یامستندات اخالق حرفه یهم که دارا ییها. دانشگاهشودیتوجه م یاحرفه

 یاسو، اخالق حرفه گریندارند. از د نآ یمحتوا انیدر ب یخاص هیاثربخش هستند، وحدت رو
ها در دانشگاه اتیاخالق یسازادهیدر پ هیها باعث وحدت روو مستندات مربوط به آن در دانشگاه

 یاسند اخالق حرفه نینسبت به تدو یترشیتوجه ب دیها بادانشگاه رانی. روسا و مدشودیم
اثربخش است را به  سیکه تدر هانشگاهدا یها داشته باشند تا بتوانند هدف اصلدانشگاه یبرا

علل ( به بررسی 1397یی )کالیقاد ییصفای و رازقی، ، مدهوشیقائد نحو محقق کنند. نیبهتر
سؤال اصلی پژوهش این . اندپرداخته از آن یناش یامدهایو پ یفساد دانشگاه یهانهیو زم

و بروز فساد  شودیمیی سبب ایجاد فساد دانشگاهی هانهیزماست که چه دالیل، شرایط و 
ها دانشگاهی چه پیامدهایی برای دانشجویان، استادان، ساختار نظام آموزش عالی و دیگر نهاد

ی ها از طریق مصاحبهای است. دادههای جامعه دارد. روش پژوهش تئوری زمینهو سازمان
ی دپارتمان علوم اقتصادی علمئتیهنفر از دانشجویان دوره دکتری، اعضای  22کیفی عمیق با 

ی شهید بهشتی، تربیت مدرس و مازندران و هادانشگاهو اداری و علوم انسانی و اجتماعی 
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آوری جمع گیری نظری و هدفمندی نمونهحوزه علم و فناوری به شیوه گذاراناستیسهمچنین 
مشی علمی، تمرکزگرایی، نبود ی خطگیرندههای تصمیمها نشان داد که تعدد نهادشد. یافته

گریزی، تجاری شدن آموزش عالی، افزایش ی کیفیت، قانونجابهاسناد اخالقی، توجه به کمیت 
علل اصلی بروز فساد دانشگاهی  ازجملهگرایی تقاضای جامعه برای آموزش عالی و مدرک

های های دیگری چون شکاف بین دانشگاه و صنعت، رویهت. همچنین شرایط و زمینهاس
هستند. این  مؤثرو تنزل آموزش در بروز فساد دانشگاهی  هادانشگاهنادرست نظارت رسمی در 

پیامدهای   ای،مطالعه نشان داد که پیامد چنین فسادی به کمرنگ شدن اخالق فردی و حرفه

ی و شرفی، زرافشانهمچنین  .منفی اقتصادی و پایین آمدن رفاه کلی جامعه منجر خواهد شد

ی آموزشی، وربهره برقراری ارتباط دانشجویان با اساتید در افزایش بررسی  به( 1397ی )اطهر
. در این اندپرداخته مؤثرارتقای کیفیت آموزش  تیدرنهادانشجویان و  نفساعتمادبهانگیزه و 

در برقراری ارتباط مناسب میان استاد و دانشجو اشاره شده است.  اتیاخالقمقاله به اهمیت 
است که نیاز است در کشور ما توجه بیشتری در این زمینه صورت گیرد.  شدهانیبهمچنین 

های ی آماری شامل دانشجویان رشته. جامعهاستتحلیلی  -ی حاضر از نوع توصیفیمطالعه
( و گروه 1393دانشگاه الزهرا ) ی و داروسازی در مقطع علوم پایه هستند.پزشکدندان پزشکی،

به ارائه سند جامع اخالقی برای خود پرداخته است. در این اسناد چهار بخش در  (1392مپنا )
است. پیشگفتار، اصول اساسی، تعهد سازمان نسبت به افراد، محیط و ... و تعهد  شدهگرفتهنظر 

ی اخالقی هستند سندها نیترکاملبت به سازمان. این اسناد جامع اخالقی یکی از افراد نس

گفتار، مشعوف و شمسی خوش اسماعیل پورزنجانی، شادنوش،. اندقرارگرفتهی موردبررسکه 
. اندپرداخته رانیدر ا یپرستار انیدانشجو یبرا یاخالق یکدها( نیز به بررسی 1392کوشکی )

ی پرستاری، مراقبت احرفهی اخالق کدهابیان شده است که محور مباحث در  پژوهشدر این 
محور مباحث در کدهای اخالق  کهیدرحالی بالینی است، هامراقبتیا به عبارتی اخالق در 

ی اخالقی هانییآیا  کدهارسد تدوین دانشجویان پرستاری، آموزش است. به نظر می
ی آکادمیک و آموزشی، شبیه به آنچه اکثر هاطیمحر دانشجویان پرستاری با مضمون اخالق د

راهنمای  عنوانبههای پرستاری کشورهای دیگر برای دانشجویان خود تدوین کرده و دانشکده
دهند، آموزش داده و ایشان را بر آن اساس مورد ارزشیابی اخالقی قرار می هاآنعملکردی به 

الگوی سیستمی اخالق ( به بررسی 1392) عباس زادهو  مصباحیعالوه بر این  الزم است.
اخالق در  یزمینهدر این پژوهش بیان شده است که . انددر آموزش عالی پرداخته یاحرفه

است و منشأ اثربخشی در آن است به همین دلیل موردتوجه  یآموزش عالی مفهومی چندبعد

. بخش اول تبیین ارائه شده استحاضر در دو بخش  یمقاله ها است.بسیاری از دانشگاه
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 یهارسانو ادراکات اطالع هادگاهیبر اساس تجارب، د یامؤثر در اخالق حرفه یهامؤلفه
شده را ارائه یبین متغیرها یاز مدل سیستمی، رابطه یریگو بخش دوم نیز با بهره رگذاریتأث

در ای تئوری زمینه. این پژوهش به روش کیفی دهدیدر نظام آموزش عالی نشان م

در این پژوهش  .شهید باهنر، علوم پزشکی، پیام نور و آزاد کرمان انجام شده است یهادانشگاه
این  یهاافتهی. است شدهپرداخته رگذاریرسان تأثاطالع 37 یهای مصاحبهابه تحلیل محتو

: از اندعبارتاست که  فرعی یهیمادرون 17سایه بانی و  یهیمادرون 5وجود  دیمطالعه مؤ
 -2عوامل اخالق فردی )استانداردهای اخالق فردی، اعتقاد قلبی، خودکنترلی، وجدان(،  -1

 -3(، یریگمیعوامل مدیریتی )نقش الگویی مدیران، رفتار خیرخواهانه، مشارکت در تصم
 -4( بود یسازمانراهبردی اخالق، فرهنگ یها، برنامهیریکارگعوامل سازمانی )گزینش و به

 عوامل فرا -5)اخالق آموزشی، اخالق پژوهشی و اخالق ارتباطی( عوامل اخالق شغلی 
علی پور و شالباف . سازمانی )فرهنگ، شرایط سیاسی، اعتماد عمومی، شرایط اقتصادی(

پیشگیری  . در این پژوهش بیان شده است کهاندپرداخته اخالق در آموزش مجازی ( به1387)
بنابراین است؛ امر بسیار مهمی آموزش مجازی از بروز مصادیق گوناگون غیراخالقی در محیط 

آموزش مجازی در قبال حقوق خود و دیگران، به  یهااخالقی سازمان یهاتیتدوین مسئول
پژوهش روش  ست.ا ارتباطات الکترونیکی، ضروری یگستره یدامنسبب جریان آزاد و فراخ

معرفتی  یضمن ترسیم دقیق معنای اخالق از حوزه بوده که تحلیلی یمطالعه حاضر
نسبت به تعیین مرز محیط داخلی و خارجی  ینگرو آموزش مجازی و جامع یشناختروان

اخالق آموزش  یسازها و تعهدات سازمان، به مفهومها، ارزشسازمان با رویکرد به آرمان
 توانیم را زش مجازیاخالق آمو ی پژوهش حاضرهاافتهبنابر ی .پرداخته استمجازی 

اخالقی سازمان در قبال محیط داخلی )مدیران، مشاوران، استادان، کارکنان و  یهاتیمسئول
، اولیا و مربیان، دولت و ...( و الگوهای رفتاری رندگانیگمی...( و محیط خارجی )ناشران، تصم

ح مفهوم اخالق توضی درصدد این پژوهش. کردارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق دیگران تعریف 
پرداخته در این حیطه  یسازبر ضرورت و نیاز، به مفهوم دیو ضمن تأک بودهآموزش مجازی 

ی سند اخالقی برای ( به ارائه2019) 2تواتزرندیدانشگاه و( و 2020) 1است. دانشگاه پینیکس
الق بر اخ هاآناصلی  دیتأکیی است اما هابخشدانشگاه خود پرداخته است. این سند دارای 
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است اما نیاز  روزبهپژوهش، اخالق دانشجویی و شرایط حاکم بر آن است. این سند گرچه 
ی مسائل مطرح در سند اخالقی دانشگاهی داشته باشد. بارنهرن، تمامبهاست که توجه بیشتری 

ارجاع  یهایژگیعلل و و( نیز به بررسی زمینه 2017) 1باک، اوتنهاف دی جانگ و دیگران
ی رفتارهای . در این پژوهش به ارائهاندپرداختهی احرفه رهیمدئتیبه ه یدانش آموزان پزشک

است. رویکرد این پژوهش روش  شدهپرداختهی دانشجویان پزشکی احرفهی و ارحرفهیغ
ی ارحرفهیغی رفتارهاترکیبی و توصیفی است و مشخص شد که جنسیت و ملیت بر روی 

ی را ارحرفهیغ اخالقی درسی بر ی تاثیر برنامهتحقیقات آینده باید در زمینهدارد اما  ریتأث
ی ( به ارائه2017( و دانشگاه ویک فارست )2017) 2ی قرار دهد. دانشگاه آمستردامموردبررس

ی رفتاری و هااستیسی رفتاری کارمندان و دانشجویان، مقررات و کدهای منبعی در زمینه
های )بخشش( ی علمی و گذشترفتارهاو اصول آن، سوء  جرائمخصی، ی شرفتارهااجتماعی، 
 دانشگاه برای اخالقی سند ارائه به( 2016) 3هوارد . عالوه بر این دانشگاهاندپرداختهپزشکی 

 یکدها ،هاآن به توجه با که است مختلفی یهابخش دارای نیز سند این. است پرداخته خود
 ی،علمئتیه اعضای دانشجویان، شاملمثال عنوانها بهبخش این. است شده بیان اخالقی
 اخالق ی با عنوان کدهایامقاله( نیز 2001) 4است. آدامز، تاشچیان، شر کارکنان مدیران،

و رفتار اخالقی پرداخته  کدهاکه به بررسی  اندکردهاخالقی ارائه  رفتار برای سیگنالعنوان به
ی اخالقی بر درک رفتار اخالقی است. در این کدها ریتأثاست. هدف این تحقیق بررسی 

ی اخالقی، رفتار بهتری در کدهای دارای هاسازماناست که  شدهحاصلبررسی این نتیجه 
ی کلیدی جو سازمانی، مانند تضمین رفتار بنابراین جنبه؛ میان کارکنان، مدیران و ... خود دارند

در  خألی پژوهش، است. با بررسی پیشینه ی اخالقیکدهااخالقی، آزادی و رضایت نیازمند 
اخالق آموزش به میزان الزم  ژهیوبه. اخالق و شودیمی پژوهش حاضر احساس زمینه

در حال حاضر تحقیق کاربردی مناسبی در این زمینه  درواقعقرار نگرفته است.  موردتوجه
صورت نگرفته  هاشگاهداندر  ژهیوبهکار مناسبی نیز در این زمینه  جهیدرنتصورت نگرفته و 

اکنون  وجودنیباامشهود است اما  کامالًی ایران هادانشگاهدر ایران و  ژهیوبهاست. این امر 
به اهمیت  جهیدرنتبه اهمیت اخالق آموزش و  هادانشگاهبسیاری از اساتید، مدیران و روسای 
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بنابراین انجام پژوهشی جامع در این زمینه اند؛ بردهجامع اخالق آموزش پی  نامهنظامتدوین 
چرا که  کندیم هادانشگاهی جامع اخالق آموزش در نامهنظامتدوین  منظوربهکمک بسیاری 
 منظوربه هادانشگاهی کاربردی و عملیاتی برای نظام آموزشی کشور و انمونهپژوهش حاضر 

ی فازهاف از پژوهش حاضر بیان بنابراین هد؛ ی جامع اخالق آموزش استنامهنظامتدوین 
ی انمونه عنوانبهی جامع اخالق آموزش وزارت عتف نامهنظاممختلف مطرح در تدوین 
 کاربردی و عملیاتی است.

 شناسیروش
مند بودن با استفاده از روش پژوهش حاضر با توجه به حضور پژوهشگران در محیط و دغدغه

و کدگذاری نیز استفاده شده  1پژوهش از بهینه کاویاقدام پژوهی صورت گرفته است. در این 
انجام  یطیکه در مح شودیمحسوب م یفیک قیتحق یهااز روش یکی یاقدام پژوهاست. 

مختلف  یدر جهت ارتقا و بهبود عملکردها ییهامسئوالن تالش ژهیوکه افراد و به شودیم
و  یهمکار قیپژوهش از طر یعنی دیجد یهامیجز پارادا یسازمان دارند. اقدام پژوه اینهاد 
. اقدام پردازدیمردم م یپژوهش برا یجابه پژوهش با مردم به شتریباست که  یمساعکیتشر
ها و است که به مسائل و مشکالت جامعه، سازمان یاجتماع رییتغ یبر تئور یمبتن یپژوه
 ردیگیحل مشکل، مسئله و بهبود صورت م یبرا یزمان با آن اقداماتها پرداخته و همنهاد

 یواقع یایدن طیشرا درمثبت  یامداخله یاقدام پژوه رایز (75، 1386)عابدی و همکاران، 
 از کاربردها را دارا است. یعیوس فیآن ط جیاست که نتا

 نتایج
ی مقدماتی که میان دکتر خاکی صدیق )معاون محترم هاصحبتطی  1398از تابستان سال 

آموزشی وزارت عتف( و دکتر قراملکی )رئیس انجمن اخالق کاربردی ایران( صورت گرفت 
که با  نامهنظامی جامع اخالق آموزش وزارت عتف شد. تدوین این نامهنظامتصمیم بر تدوین 

ی فازهادی ایران بود دارای همکاری معاونت آموزشی وزارت عتف و انجمن اخالق کاربر

                                                           
 

 

1 Benchmarking 
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و مراحل مختلف آن بیان  گانهپنجی فازهامختلفی است که در ادامه به تفکیک هر یک از 
 شده است.

 فاز اول

 ی جامع اخالق آموزشنامهنظامی طراحی و تدوین الگوی اولیه .1

ها )مانند راهبرد مشارکت حداکثری، مطالعه تطبیقی و مشیها و خطتعیین سیاست .2
)... 

 ی سرمایه انسانیدهسازمانانتخاب همکاران و  .3

 فاز دوم
 داخل و خارج از کشور یهادر دانشگاه یاخالق یهاهیانیب یقیمطالعات تطب .1

 و اخالق آموزش یدر اخالق دانشگاه یمعرفت راثیم مطالعه .2

میان معاونت آموزشی وزارت علوم و اعضای  نظرتبادلی هماهنگی و برگزاری جلسه .3
 انجمن اخالق کاربردی ایران

 های جامع اخالق آموزش دانشگاهنامهنظامارائه الگوی پیشنهادی  .4

 سوم فاز
 مشاوره ای اخالق آموزش-های آموزشیی کارگاهزیربرنامه .1

ی اساتید و ایجاد ارتباط با مسئوالن مربوطه )معاونان آموزش و دهسازمان .2
 های دبیررشناسان( در دانشگاهکا

ی گانه17 محورهای( برحسب 41) یمشاوره ا-یآموزش یهاکارگاه یبرگزار .3
دانشگاه  کی یریبه دب یاخالق یو عهدنامه یاخالق یهاتیشامل مسئول نامهنظام

 گانه10در هرکدام از مناطق 

ها، نسبت به اخالق آموزش در دانشگاه یاخالق تیحساس شیها: افزاکارگاه یهدف از برگزار -
 یسازادهیپ لیتسه ان،ینظرات ارزشمند دانشگاه یآورجمع ان،یجلب مشارکت دانشگاه

 اخالق آموزش میرمستقیو آموزش غ یبستر فرهنگ جادیجامع اخالق و ا ینامهنظام
 یشنهادیگانه پ17 یاز محورها کی هر ی درامشاوره-یآموزش یهاکارگاهبرگزاری  -

 یهادگاهیمنظور اخذ دبهی، صورت تعاملاخالق آموزش با حضور دو استاد به جامع نامهنظام
 همکاران
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در این فاز شامل مواردی است که  برگزارشدهمشاوره ای -کارگاه آموزشی 41آمار مربوط به  -
ی کشور هادانشگاهنفر در سطح  1835ساعت کارگاه، مشارکت  85در ادامه بیان شده است: 

 18نفر ساعت و به دبیری  3854((، 95( و دانشجو )235) کارشناس(، 1505ی )علمئتیه)
 دانشگاه

توسط وزارت عتف  یرخانهیهمکاران به دب یهادگاهیها و ارائه دکارگاه یمستندساز .4
 استاد دوم

 هرکدام از لیدر ذ یاخالق یهایمشها به کدها و خطداده لیو تبد شیپا ل،یتحل .5
 ی جامع اخالقنامهنظام گانه17 محورهای

 منظوربهمحور  12به  محور 17ی جامع اخالق آموزش از نامهنظامادغام محورهای  .6
ی ی اخالقی حوزههاتیمسئولی محورها)ادغام  هاکارگروه ترراحتی دهسازمان

در قبال سپهر عمومی و  هادانشگاهی اخالقی هاتیمسئولآموزش در قبال جامعه و 
ی، علمئتیهی اخالقی دانشگاه در قبال اعضای هاتیمسئولی محورهارسانه، ادغام 

ی محورهاادغام  تیدرنهای آموزشی و هاگروهمدیران، کارشناسان آموزش و 
 ی آموزشی(هاگروهی اخالقی کارشناسان آموزش، مدیران و عهدنامه

 ع اخالق آموزشی جامنامهنظامنخست  سینوشیپتدوین  .7

 فاز چهارم

های ی و انجام هماهنگی با معاونت محترم آموزشی وزارت عتف و دانشگاهزیربرنامه .1
 هاتشکیل کارگروه منظوربهدبیر 

جامع  ینامهشده نظامادغام یبر اساس محورها کارگروه تخصصی 12تشکیل  .2
 با ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی در توزیع ملی اخالق آموزش

های حاصل از یافته نیهمچنو ها حاصل از کارگاه شدهیبنداطالعات طبقه یارائه .3
 نامهنظام یبر اساس محورها هابه کارگروهمطالعات تطبیقی )داخل و خارج کشور( 

ها و کدهای اخالقی مشیها با هدف نقد، تحلیل و تکمیل خطبرگزاری کارگروه .4
و بر اساس  گانه10کدام از مناطق در هر نامهنظامنخست  سینوشیپحاصل از 

)حداقل یک کارگروه در  ی جامع اخالق آموزشنامهنظاممحورهای نهایی شده 
از  هرکدام سینوشیپو تدوین  معاونت آموزشی و هر منطقه آموزشی( یحوزه

 ی جامع اخالق آموزشنامهنظاممحورهای 
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استاد از انجمن اخالق کاربردی  3دبیر و ی از دانشگاه علمئتیهنفر  3تا  1ها ترکیب کارگروه -
 نفر( 8تا  6)در کل 

های ی، یک دبیر و نمایندگانی از گروهکاربردهر کارگروه زیر نظر یک استاد از انجمن اخالق  -
 و ... هادانشگاههدف در 

 ماه 5/1تا  1ساعت جلسه در هر کارگروه در مدت  5برگزاری  -

جهت ارائه  ی جامع اخالق آموزشنامهنظامم دو سینوشیپخرجی فاز چهارم تدوین  .5
 وزارت عتف یبه معاون محترم آموزش

 فاز پنجم

 ی معاون محترم آموزشی وزارت عتفلهیوسبهدوم  سینوشیپ تیرؤ .1

 های انتقادی و تکمیلی معاونت آموزشی وزارت عتفدیدگاه اخذ .2

 سوم سینوشیپی و تهیه اخذشدههای اعمال دیدگاه .3

ی ی جامع اخالق آموزش به مدیران مرتبط با حوزهنامهنظامسوم  سینوشیپی ارائه .4
ی، کارشناسان و علمئتیهآموزش وزارت عتف و سازمان سنجش و اعضای 

ها ها و مالحظات از طریق اتوماسیون و اخذ دیدگاهدانشجویان و درخواست دیدگاه
 ارائه در فضایی با رابط کاربردی مناسب و امن( صورتبه)

ی نامهنظامنهایی  سینوشیپاعمال در  منظوربه اخذشدههای تحلیل و پایش دیدگاه .5
 جامع اخالق آموزش

منتخبی از  گروهی جامع اخالق آموزش در نامهنظامنهایی  سینوشیپتدوین  .6
استادان انجمن اخالق کاربردی و یک نفر نماینده از معاونت آموزشی و تقدیم آن 

 یذبه مقام وزارت جهت تنف

استاد از انجمن اخالق کاربردی، کارشناس اخالق آموزش وزارت  3منتخب:  گروهاعضای  -
 نفر( 6در کل )عتف، دکتر قراملکی و نماینده معاونت آموزشی وزارت عتف 

 حضوری صورتبه حاًیترج ساعته 2جلسه  4 -
( ارائه کرد که 1زیر )شکل  صورتبهی جامع اخالق آموزش را نامهنظام توانیم تیدرنها

 .توضیحات مربوط به هر محور از آن بیان شده است
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 ی جامع اخالق آموزش وزارت عتفنامهنظام( الگوی پیشنهادی 1شکل

 یآموزش عال یگذاراستیدر س یاخالق یهاتیمسئول .1

که  گرددیبرمی آموزش عالی گذاراستیسی اخالقی در هاتیمسئولبه  نامهنظاماین محور از 
مخاطب آن بیشتر مدیران مربوطه در وزارت عتف و بعضی از مدیران دانشگاهی هستند. 

رکن برقراری اخالق آموزش مطرح است  نیتریاساس عنوانبهی آموزش عالی گذاراستیس
 موارد زیر را برای مثال در این زمینه بیان کرد توانیمکه 

 نفعانیذ هیوحقوق کلکه به حق ییهااستیس نیتدو. 2 کارآمد و اخالق مدار استیس نیتدو .1
نگاه نقادانه به خود داشتن  و ییپاسخگو فهیوظ. 3 ردیحساس باشد حقوق آنان را در نظر بگ

. 5 و منفعت جامعه شود یکه منتج به راحت یگذاراستیس یو اجرا نیتدو. 4 (گذاراستی)س
 انیو دانشجو دیاسات یرشد و بالندگ یو امن برا منیا یفضا جادیا. 6 در جامعه لتیفض جادیا

 از نگاه نقادانه و مطالبه حقوق حقه( تی)در حما
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( در قبال یآموزش )حوزه معاونت آموزش یحوزه یاخالق یهاتیمسئول .2

 جامعه

؛ پردازدیمی آموزش در قبال جامعه ی اخالقی حوزههاتیمسئولبه  نامهنظاماین محور از 
بنابراین این محور بیشتر تمرکز بر پاسخگو بودن دارد. اگر آموزش عالی بخواهد به اهداف 

را در دل خود جای دهد. موارد زیر را برای  شیازهاینی جامعه و خوببهواالی خود برسد باید 
 مثال در این زمینه بیان کرد

در دانشگاه  یجتماعو ا یاخالق فرد آموزش. 2حل مشکالت جامعه  یعلم در راستا دیتول .1
. 4 کنند تیترب یاخالق انیدانشجو کهینحوها بهآن یدهو شکل یدروس عموم یبازطراح. 3

 تیاولو .5 شدن جامعه تریاخالق یعنوان نمونه و الگو برادانشگاه به یبودن رفتار سازمان نمونه
 قیکردن جامعه از طر یاخالق. 6 یامر فرع کیعنوان اصل، نه به کیعنوان دادن به اخالق به

( که ی)دکتر انیشدن دانشجو لیالتحصدر فارغ یریسختگ. 7 انیآموزش اخالق به دانشجو
 کشور یازهایاخذ تعداد مناسب دانشجو با توجه به ن .8را ندارند  یالزم علم یهایستگیشا

( در قبال یآموزش )حوزه معاونت آموزش یحوزه یاخالق یهاتیمسئول .3

 هادانشگاه

وزارت عتف در قبال  ژهیوبهی آموزش ی اخالقی حوزههاتیمسئولبه  نامهنظاماین محور از 
. موارد زیر را برای نمونه برای این محور پردازدیمی آموزش عالی هاموسسهو  هادانشگاه

 بیان کرد توانیم
نسبت به اهتمام ی، سهو یخطا یریعذرپذی، فظ حرمت انسان)ح کارمندان آموزش یحوزه .1

 .2ی( زاتیو تجه یمسائل و مشکالت فناور یریگ، پیسطح دانش، نگرش و مهارت یارتقا
ی، راهبرد یرائه مدون رهنمودها، او منصف قیال رانیمد یمعرف) دانشگاه استیر یحوزه
 حراست و انتظامات یحوزه. 3ی( اجرائ یندهایفرآ یمشارکت و بازمهندس، مشفقانه ینقدها

در  بیاز وقوع آس یریشگیمشارکت در حفظ سالمت سازمان و پی، ارتباطات سازمان لیتسه)
فساد ساز در  یقانون یهادر خصوص خلل و فرج یبخش یآگاه، تیصداقت و شفاف، سازمان
ی، در اسناد مال تیشفافی، ارتباطات سازمان لیتسهی )مال – یادار یحوزه. 4( دانشگاه

و  یامانت انگار، به دانشگاه یرضروریغ یهانهیهز لیتحم و قناعت و اجتناب از ییجوصرفه
 ندهایفرآ یاخالق یزیممی، ساز میمشارکت در تصم) امنائتیه یحوزه. 5( حفظ اموال سازمان

آگاه ساختن در ، آموزش یدر حوزه یمقررات ینسبت به خألها یاطالع بخش، و مصوبات
ارائه ی )معاونت امور فرهنگ یحوزه .6( آموزش تیفیک داتیها و تهدخصوص فرصت
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ی، فرهنگ یهابرنامه یو مشارکت در اجرا یهمکاری، کاربرد یهادهیو ا یراهبرد یرهنمودها
 یریالتزام به استثناناپذ) و مقررات دانشگاه نیقوان یحوزه .7( خالقانه و نو یهااز برنامه ریتقد

 یآگاه، هانامهوهیمقررات و ش یاخالق یزیمم، مقررات یهاگزارش نقصان و خلل، به مقررات
 ( و ...دیمقررات جد یبخش

 انیها در قبال دانشجودانشگاه یاخالق یهاتینمونه مسئول کارگاه .4

در قبال دانشجویان است.  هادانشگاهی اخالقی هاتیمسئولشامل  نامهنظاماین محور از 
. برای شودیمو نظام آموزش عالی محسوب  هادانشگاهعناصر  نیتریدیکلدانشجویانی که 

 بیان کرد توانیمنمونه  عنوانبهاین محور موارد زیر را 

خصوص به انیدانشجو یبرا گانیرا لیو امکان تحص یفراهم کردن امکانات ماد .1
از  شیدانشجو از استاد موردنظر پ یمنددر مورد امکان بهره یرساناطالع. 2نخبه  انیدانشجو

 هاآن یهاکشور و تخصص یدانشگاه دیاسات یبانک اطالعات جادیا. 3 در دانشگاه یو رشیپذ
 یاخالق یهاتیمسئول. 5 تکریم مادی و معنوی اساتید در راستای ایجاد الگو برای دانشجو. 4

 یعلمئتیه یها در قبال اعضادانشگاه

ی علمئتیهدر قبال اعضای  هادانشگاهی اخالقی هاتیمسئولشامل  نامهنظاماین محور از 
و نظام آموزش عالی محسوب  هادانشگاهی نیز عنصر مهمی از علمئتیهاست. اعضای 

 بیان کرد توانیمنمونه  عنوانبه. برای این محور موارد زیر را شوندیم

-یشی)آزما یاحذف جذب دومرحله .2 صورت شفافامناء دانشگاه به ئتینشر مصوبات ه. 1
و جذب  نییتع .5 مناسب یهانامهنیها و آئدستورالعمل یارائه. 4ی علمئتی( اعضاء هیرسم
 یبستر جادیا. 7 برخورد عادالنه با اعضا ی)اصول( برا یاداشتن برنامه .6 توانمند رانیمد

 ای اارتق ی( بر پژوهش برایبعدکیصورت )به هیعدم تک .8 پژوهش هدفمند یمناسب برا
 قیتشو

 و کارشناسان آموزش رانیها در قبال مددانشگاه یاخالق یهاتیمسئول .5

در قبال مدیران و کارشناسان  هادانشگاهی اخالقی هاتیمسئولشامل  نامهنظاماین محور از 
ی عناصر اجرایی در زمینه نیترمهمآموزشی است. مدیران و کارشناسان آموزش 

عنوان نمونه را به ریمحور موارد ز نیا یبرا. شوندیمی آموزش عالی محسوب گذاراستیس
 کرد انیب توانیم
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صورت شفاف و کارشناسان آموزش به رانیمد یسازآگاه .2 افراد یخصوص میاحترام به حر .1
به نحو  قیاز افراد ال یقدرشناس. 3و کامل از هر آنچه به حقوق و منافع آنان مرتبط است. 

تالش  .4ی رد مطلوب و نامطلوب به نحو مقتضافرادِ با عملک نیو تفاوت قائل شدن ب یمقتض
حق انتقاد  دادن. 5 مداوم و ... یهاآموزش قیو کارشناسان از طر رانیمد یتوانمندساز یبرا

انتخاب  .6 در برابر انتقادها ییو کارشناسان و پاسخگو رانیخود به مد یهادگاهید یو ارائه
 یو علم یازنظر اخالق ستهیشا و کارشناسان رانیمد

 یآموزش یهاها در قبال گروهدانشگاه یاخالق یهاتیمسئول .6

ی آموزش یهاها در قبال گروهدانشگاه یاخالق یهاتیمسئولشامل  نامهنظاماین محور از 
ی آموزشی بنا به ماهیت کاربردی خود نقش مهمی در اخالق آموزش دارند. هاگروه. شودیم

 شامل موارد زیر باشد تواندیمبرای مثال  نامهنظاماین محور از 

صورت شفاف و کامل از ها بهاعضا و گروه یسازآگاه. 2 افراد یخصوص میاحترام به حر .1
و  یبه نحو مقتض قیاز افراد ال یقدرشناس. 3 ها مرتبط استهرآن چه به حقوق و منافع آن

 یتالش برا .4 یافراد با عملکرد مطلوب و نامطلوب به نحو مقتض نیتفاوت قائل شدن ب
دادن حق انتقاد و  .5 مداوم و... یهاآموزش قیاز طر نفعیذ یهااعضا و طرف یتوانمندساز

 در برابر انتقادها ییها و پاسخگوبه گروه دگاهیارائه د

 و رسانه یدانشگاه در قبال سپهر عموم یاخالق یهاتیمسئول .7

 و رسانه یدانشگاه در قبال سپهر عموم یاخالقی هاتیمسئولشامل  نامهنظاماین محور از 
برای مثال  تواندیمکه ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و رسانه است  نامهنظاماست. این محور از 

 است شده انیبشامل مواردی باشد که در ادامه 

مناسب و  یسازفرهنگ .2 و آرامش جامعه نیاصول، قوان از تبعیت آنتا حد  انیب یآزاد .1
 یتمرکز بر دانشجو .3 هادر دانشگاه اتیدر جهت پررنگ شدن اخالق تیحماداشتن انواع 

توجه  .5 توجه مناسب نسبت به نخبگان جامعه .4 تمرکز بر کسب درآمد یجااخالق مدار به
 نهیزم نیها و جذب افراد توانمند و با اخالق در امناسب نسبت به رشد بحث رسانه در دانشگاه

 قیو تشو نکردن جیترو .7 جامعه و جذب دانشجو یبرا یکاربرد یهارشته فیتعر .6
ها رشته یهاشیاز گرا یو بعض هیعلوم پا ،یارشتهنیدر دروس ب یبازنگر .8یی گرامدرک

بدون توجه به  شرفتهیپ یاز کشورها نکردن دیتقل .9ها آن رفتن نیاز ب یریمنظور جلوگبه
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امن  یفضا جادیامکان ا .10 توا و ...(الزم )مح یهارساختیمسائل کشور و فراهم کردن ز
 گفتگو یبرا

 انیدانشجو یاخالق یعهدنامه .8

ی اخالقی است. عهدنامه انیدانشجو یاخالق یشامل عهدنامه نامهنظاماین محور از 
بر  دیتأکبا  ژهیوبهی اخالقی دانشجویان در قبال صاحبان حق هاتیمسئولدانشجویان شامل 

 موارد زیر را بیان کرد توانیمبعد آموزش است. برای مثال برای این محور 

حسن سلوک، وقار و  ،یظاهر یآراستگ. 2 هانامهنیبه مقررات و آئ یبندیو پا یریقانون پذ .1
 الگو. 6 استادان میهمراه با تکر ارتباط. 5ی ریانتقادپذ. 4 دیگذاشتن به اسات احترام. 3 متانت

 یبرا یسازنهیزم. 8مناسب  یاددهی وهیبا ش یریگادیارتقاء  .7 انیر دانشجویسا یبودن برا
ی آموزش یهاتعامل سازنده و آگاهانه با گروه .9ی همکالس انیامکان مشارکت همه دانشجو

 توجه به منافع دانشگاه .11 انیروابط سازنده با دانشجو .10

 یعلمئتیه یاعضا یاخالق یعهدنامه .9

ی در قبال صاحبان حق علمئتیهی اخالقی اعضای هاتیمسئولشامل  نامهنظاماین محور از 
 موارد زیر را نام برد توانیمبر بعد آموزش است که برای مثال  دیتأکبا  ژهیوبه

 طیدوستانه و سالم در مح یاز فضا یبرخوردار .2 مربوط به پژوهش نیاصالح شدن قوان .1
 یبندیپا .4 ستهیو شا یاخالق یداشتن زندگ یبرا طیاز فرصت و شرا یبرخوردار .3دانشگاه 

 از رقابت ناسالم با همکاران دوری .5 حرفه نیبه اخالق و اصالح نگرش به منزلت ا یدرون

 کارشناسان آموزش یاخالق یعهدنامه .10

. برای این شودیمی اخالقی کارشناسان آموزش هاتیمسئولشامل  نامهنظاماین محور از 
 موارد زیر را بیان کرد توانیممحور 

دانشجو را با احترام . 3 موقع در محل کارحضور به. 2 انیبه سؤاالت دانشجو ییپاسخگو .1
نسبت به مشکالت دانشجو . 5 اطالعات یارتباط یهاکانال قیاز طر. 4 مخاطب قرار دهد

اشراف به . 7 درست ییو مقررات و راهنما نیبا قوان ییآشنا. 6 و همراه باشد یحساس و همدل
گوش نکردن به . 9 مضاعف یگردش کار جادیو ا گرانیعدم ارجاع کار به د. 8 هانامهنییآ

در  ییآموزش و راهنما .10ی و رازدار داریو امانت یخصوص یدر زندگ یها و کنجکاوتلفن
مواظبت از اموال . 12 یرداامانت. 11 مشارکت یهیانجام کار مشترک و باالبردن روح نیح
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موقع و درست انجام به .14 از استفاده از کاغذ و برق و هدر رفت منابع یریجلوگ .13دولت 
 یشغل فیوظا

 یآموزش رانیمد یاخالق یعهدنامه .11

ی اخالقی مدیران آموزشی است. مدیران آموزشی هاتیمسئولشامل  نامهنظاماین محور از 
نقش را در نهادینه کردن اخالق آموزش در آموزش عالی دارند. موارد زیر را برای  نیترمهم

 برای این محور بیان کرد توانیممثال 

کرامت  . حفظ3 همکاران میتکر. 2 شدهمتناسب با خدمات ارائه یایپرداخت حقوق و مزا. 1
به  یاز نگاه ابزار دوری .5ها یسازمیها در تصمو نظرات آن هادگاهید دنیشن. 4 همکاران

 یبرگزار .7 باالتر رانیکارشناسان آموزش در جلسات با معاونان و مد جلب مشارکت .6 آنان
 تدارک. 10ی حقوق تیما. ح9ی مال تیحما. 8ساالنه با حضور کارشناسان آموزش  یهانشست

 انیباالتر و ب رانیکارشناسان آموزش جهت مالقات با معاونان و مد یجلسات مشترک برا
. 12ساالنه با مسئوالن دانشگاه جهت طرح مشکالت  یهانشست یبرگزار. 11 مشکالت

خدمات  جبران. 13 کنندیشان کار مفیکه خارج از شرح وظا یکارکنان یبرا یکاراضافه رداختپ
 یکارکنان یکار برااضافه پرداخت. 14 کنندیکار م ی،که خارج از ساعت کار یکارکنان یبرا

 .دهندیجام مان یکه دورکار

 یآموزش یهاگروه یاخالق یعهدنامه .12

 یرا برا ریاست. موارد ز یآموزش یهاگروه یاخالق یهاتینامه شامل مسئولمحور از نظام نیا
 کرد انیمحور ب نیا یبرا توانیمثال م

 یهاطرح مقاالت، یدر ارائه تیو توجه به کم یمیت هایکار تیفیک لیتقل یهابیآس .1
مشکالت . 3 انیو دانشجو دیاسات یارتقا نیمداوم قوان راتییمعضالت تغ. 2و ...  یپژوهش

در  یافراد و عدم احترام به کرامت انسان یتربت یدر بارآور یدرک نادرست نظام تفکر فلسف
 یموجود و ضد انسان یدر نظام ادار اریبس صیاشاره به نقا. 4ی و اجتماع یادار یهاستمیس

شده و ارائه یمحتوا ثیاز ح یکارگاه قبل از برگزارضعیف  یرساناطالعنقد به . 5 بودن آن
. در نظر 7 از دانشگاه به بستر جامعه یاخالق یهاآموزش میلزوم تعم .6 دهندگانارائه یرزومه

 هااستخدامگرفتن اخالقیات در 
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 NGOو  یصنف یهاکانون یاخالق یعهدنامه .13

این بخش است.  NGOو  یصنف یهاکانون یاخالق یهاتینامه شامل مسئولمحور از نظام نیا
 کرد انیمحور ب نیا یبرا توانیمثال م یرا برا ری. موارد زنیاز به توجه ویژه دارد نامهنظاماز 

ها به کمک دانشگاه ازین. 2تعامل سازنده با خود  .2و مقررات  نیقوان تیو رعا ییگراقانون .1
ها ها و سمنکانون یاعضا یروابط سازنده .3 در دوره کرونا ژهیوبه یآموزش مجاز یدر ارائه

 -)استاد با دانشجو دیاسات یکانون صنف یمثال اعضاعنوانبه یدرون طیدر مح یبا منابع انسان
عنوان صاحبان به انیدانشجو یریادگیرشد  .4 و...( یآموزش رانیاستاد با مد -استاد با کارمند

با  تعامل. 7ی آموزش یهاگروه یفیسطح ک ارتقاء. 6ی ریادگیدر  انیدانشجو مشارکت. 5 حق
 سازنده با دانشگاه تعامل. 8 همکاران ریسا

 یآموزش مجاز اخالق .14

اخالق است.  ی مطرح در اخالق آموزش مجازیهایمشنامه شامل خطمحور از نظام نیا
رنگ شده  آموزش مجازی بحث مهمی است که امروزی با توجه به شرایط کرونایی بسیار پر

 کرد انیمحور ب نیا یبرا توانیمثال م یرا برا ری. موارد زاست

 یهالیاستفاده از فا حق. 2 انیتوسط دانشجو دیاسات یابیاز ارز یمتفاوت وهیش . ایجاد1
از  یبرخوردار. 3 همان کالس باشد انیفقط مختص دانشجو دیاسات سیتدر یشدهضبط

 ینظر گرفتن حقوق و پاداش در. 5 دروس یدر محتواها دیاسات تیمالک حق. 4 تیفیباک نترنتیا
 یهاکالس یجهت برگزار یکیالکترون یمحتواها دیکه به تول دیاسات یهایکارجهت اضافه

 یواقع تیهو احراز. 6 دارند انیدانشجو یروز براکه در طول شبانه ییهاییدرس دارند و راهنما
 یهاالزم جهت شرکت در کالس یهامهارت انیدانشجو. 7 کنندگان در کالس درسشرکت

. 8 دارد ریاستاد تأث سیو روند تدر تیفیک شبردیرا داشته باشند چراکه در پ یدرس مجاز
 یآموزش مجاز زاتیتجه دیخر ینهیهزکمک

 و رساله )استاد راهنما، مشاور و داور( نامهانیپا تیدر هدا اخالق .15

ها است. رسالهو  هانامهانیپادر هدایت  یاخالق یهاتینامه شامل مسئولمحور از نظام نیا
در شرایط  ژهیوبهدارای اهمیت بسیاری است که  هارسالهو  هانامهانیپااخالق در هدایت 

 یرا برا ری. موارد زپر رنگ شده است شیازپشیب نامهنظاماین محور از  جادشدهیاکرونایی 
 کرد انیمحور ب نیا یبرا توانیمثال م
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استاد در  حق. 2 رساله/نامهانیپا تیهدا یحق دانشجو در استفاده از استاد موردعالقه برا .1
. 3 نامهانیرساله/پا یداور ندیدوراز خصومت در فراو به یدانشگاه طیمح کیاز  یبرخوردار

دانشجو به  یآزاد. 4 هانامهانیرساله و پا تیتقبل هدا یبرا هانامهنیو آئ طیبودن شرا ساده
 یبرا یکاف یمال التیاز تسه یمندبهره. 5امکان  حدبا استاد موردنظر تا  نامهانیاخذ رساله/پا

سالم و  یهاهیرو. 6ی المللنیرساله در مجالت معتبر ب/نامهانیچاپ مقاالت مستخرج از پا
توسط  انیشجودان یپژوهش فی)اجتناب از انجام وظا نامهانیرساله/پا تیهدا ندیدر فرا یاخالق
و مطلوب  تیفیباک تیهدا یاز جبران خدمات )دستمزد( برا یاز مقدار کاف یبرخوردار. 7 استاد(

نظارت  وجود. 9ی و داور تیهدا ندیدر فرا دیاسات فیبودن شرح وظا روشن. 8 نامهانیرساله/پا
 نیو قوان هانامهنیآئ یاجرا یبرا حیصادقانه و صر یفضا جود. و10 دیاسات فیبر انجام وظا

 یلیتحص یابیارزش اخالق .16

اخالق است.  در ارزشیابی تحصیلی یاخالق یهاتینامه شامل مسئولمحور از نظام نیا
است که با توجه به شرایط کرونایی  نامهنظامی مهمی از محورهاارزشیابی تحصیلی نیز از جمله 

 یرا برا ری. موارد زاست داکردهیپاهمیت  شیازپشیبو مشکالت موجود در ارزشیابی تحصیلی 
 کرد انیمحور ب نیا یبرا توانیمثال م

شخص در تدریس و ارزشیابی مهم است و با توجه به این مورد  یشناسو ارزش ینیبجهان. 1
 یهاهیآشنایی و مفهوم شناسی نظر. 2 ها را برای هر شخص در نظر گرفتمصداق شودیم

کننده برای انتخاب روش ارزشیابی . این مورد کمکاستمهمی  ییادگیری برای اساتید مقوله
است  سیو ارزشیابی جزئی از تدر ستیتدریس از ارزیابی جدا ن. 3است. هرکدام توسط اساتید 

منعطف بودن قوانین  .4 که در آموزش مجازی، ارزشیابی فرآیند محور بیشتر مدنظر استچرا 
طور مثال . بهگرفت حصیلی را در نظردر جهت اخالق ارزشیابی ت هاو در نظر گرفتن تبصره

امتحان دادن باشد و در طول سال کوشا بوده  یمشکلی نتوانسته آماده لیدانشجویی که به دل
که اگر  شودیمردودی و صفر لحاظ م ینمرهبرای ایشان است، با شرکت نکردن در امتحان، 

است، ولیکن با منعطف بودن قوانین  یاخالقیمنظر اخالق نگریسته شود، ب در این صورت از
 تریکه امکان ارزیابی فرد در تاریخی دیگر لحاظ شود، مسئله را اخالق ییهاو لحاظ تبصره

. ستینظر جالب نه صورت محلی اتخاذ شود و قوانین کلی کمتر باشد، بقانون به. 5 کندیم
ین کلی مثمر ثمر نبوده که وضع و اعمال قوان دیآیچراکه وقتی صحبت اخالقیات به میان م

طور ارزشیابی آموزش مجازی و حضوری به یهامؤلفه. 6 و نیاز به بروز مباحث اخالقی داریم
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متناسب با هر رشته، برای هر . 7 ملموس در این مدل موردتوجه قرا بگیرد و خلط موارد نشود.
 د.تعریف و مطرح شو یاتیشده در مدل، راهکارهای عملارائه یهایک از مؤلفه

 گیرینتیجه
ی که مطرح است اخالق آموزش است. اخالق آموزش امسئله نیترمهمدر نظام آموزشی کشور 

در جامعه  هادانشگاهاست که موجب تحقق اهداف واالی آموزش عالی و برجسته شدن نقش 
نهاد آن یعنی وزارت علوم نیازمند ابزاری است که  نیتریعالبنابراین آموزش عالی و ؛ شودیم

ی جامع اخالق آموزش وزارت نامهنظامی نهادینه کرد. تدوین خوببهبتوان اخالق آموزش را 
و  هادانشگاهعتف گامی مهم در این زمینه است که تدوین اسناد اخالقی را در تمامی 

. کندیمی آموزش عالی و در نتیجه نهادینه شدن اخالق آموزش را تسهیل و تضمین هاموسسه
دارای مراحل  هرکدامفاز است که  5ی جامع اخالق آموزش وزارت عتف دارای نامهنظامتدوین 

 ردیگیمی بزرگ آموزش عالی صورت که با مشارکت خانواده فازها. تمامی این استمختلفی 
اما این را باید دانست که تدوین ؛ موجب تدوین این سند مهم ملی خواهد گشت تیدرنها
ی نهادینه شدن اخالق آموزش در آموزش تنها گامی مهم در زمینه ی جامع اخالقنامهنظام

نظام آموزش عالی کشور است و باید اقدامات مقتضی مکمل دیگری نیز در این زمینه صورت 
 گیرد.
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