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 ی تعال بسمه

 

مشیارک  داردد    علوم پایه پزشییی   یآموزشیرشیته های افرادی که در فرآیند اعتباربخشیی   برایدر این راهنما کدهای اخالقی 

 رعای  شود ارائه شده اس . دبای

  ، کمیته های تخصصی)اعم از اعضای کمیته اعتباربخشیتمام افرادی که در فرآیند اعتباربخشی شرک  داردد    صداق :  ❖

   دمایند.میبه صورت شفاف   صادقاده عمل   دیز اعضای تیم های بازدید( 

 

اعم از اعضیای کمیته اعتباربخشیی، کمیته های )شیرک  داردد    یاعتباربخشی  ندیکه در فرآ  یتمام افراد  اسیتالال::  ظحف ❖

ارفته   کار ارزیابی درار  ق ()فشیار   توصییه دیارا  بیر دیتح  تأثیر عوامل  تخصیصیی   دیز اعضیای تیم های بازدید( 

 دهند. میخود را به صورت مستالل ادجام 

 

اعضیای کمیته اعتباربخشیی، کمیته های )اعم از  شیرک  داردد   یاعتباربخشی ندیکه در فرآ  یتمام افراد  محرماده بود :  ❖

محرماده تلالی های اعتباربخشیی را  مده در ارتباط با فعالی آاطالعات به دسی    تخصیصیی   دیز اعضیای تیم های بازدید(

یا راهنماهای مرتبط با ر دد اعتباربخشیی   بر اسیا  آیین دامهبه جز مواردی که   گذاردد؛دمیبا دیارا  در میا   کرده    

از این    ،همچنین پزشیییی اعالم شییده اسیی .  علوم پایه از طرف دبیرخاده شییورای آموز  آموزشییی علوم پایهد ره 

 دمی کنند.برای خود یا سایر افراد استفاده  منافعاطالعات در راستای کسب 

 

)اعم از اعضییای کمیته اعتباربخشییی، کمیته های داردد   شییرک   یاعتباربخشیی ندیکه در فرآ یتمام افراد  حفظ حریم:  ❖

دمایند   تال  میفرآیند اعتباربخشییی رعای    جریا  حالوق دیارا  را در  تخصییصییی   دیز اعضییای تیم های بازدید( 

 آید محافظ  دمایند.دمایند از اطالعات خصوصی که حین ادجام کار اعتباربخشی به دس  میمی

 

)اعم از اعضییای کمیته اعتباربخشییی،    شییرک  داردد  یاعتباربخشیی ندیکه در فرآ یتمام افراد  رفتار داعادالده:   پرهیز از   ❖

درخواسی  های ییرمرسیوم در راسیتای منافع فردی از افرادی که  کمیته های تخصیصیی   دیز اعضیای تیم های بازدید(

. عال ه بر این رفتارهایی که باعث شییود دخواهند داشیی   ؛گیرددفرآیند اعتباربخشییی مورد بررسییی قرار می جریا  در  

 دمی دهند.ادجام  ؛داشته باشند دیارا  از آ  برداش  دادرستی

 

 کمیته اعتباربخشیی، کمیته اعضیای  از  اعم)شیرک  داردد    یاعتباربخشی ندیکه در فرآ  یتمام افراد  منافع:   تعارض مدیری    ❖

 د رهیا   آموزشییدادشیااه متولی د ره در صیورت  جود هرگوده ارتباط با   (بازدید های تیم  اعضیای دیز    تخصیصیی های

تعارض  چندکنند. هر  اعتباربخشیی مشیارک  دمی  تصیمیم گیری کمیته یابی بیر دی شیمورد اعتباربخشیی در فرآیند ارز

خود باید در این زمینه تصیمیم گیری کنند اما در  ،فوق الذکر  هر یک از اعضیای   شیودمنافع محد د به موارد زیر دمی

 شود:بارزترین موارد تعارض منافع در پایین ذکر میبرخی از عین حا: 

o در د ره مورد ارزشیییابی یا دادشییااه متولی، درجه یک ا  اخیرا    بسییتاا  یا   عضییو کمیته اعتباربخشییی/ارزیاب

 باشد. بوده ، کارمند   یا مدیر عضو هیات علمیدادشجو، 
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o د ره مورد ارزشییابی یا توافق ا لیه یا قراردادی را با درجه یک ا     بسیتاا  یا   عضیو کمیته اعتباربخشیی/ارزیاب

 عالد کرده باشد. دادشااه متولی من

o د ره مورد  از دادشااه یا شرکتی باشد که در رقاب  با درجه یک ا    بستاا  یا   عضو کمیته اعتباربخشی/ارزیاب

 اس .  ارزشیابی یا دادشااه متولی

 

)اعم از اعضیای کمیته اعتباربخشیی   دیز شیرک  داردد    یاعتباربخشی  ندیکه در فرآ  یتمام افراد:  دریافت هدیه  عدم   ❖

های مرتبط با اعتباربخشیییی دریافت  فعالیت در طول هدیههیچگونه جبران مالی یا  اعضییای تیم های بازدید(

 نمایند،  نمی

هیچ گونه عالوه بر موارد فوق، اعضیییای تیر اربیابی بیرونی به جو مواردی مه مرتبط با اعتباربخشیییی برنامه ا یییت،  

 دهند. نمی در  ایر بمینه ها به دانشکده مورد اربیابی  توصیه ای

 

 




