
 

   

 

 

  

 آيين نامه رفتار حرفه اي در فضاي مجازي

 ويژه حرفه مندان و دانشجويان گروه هاي علوم پزشكي

 

 كميته برنامه ريزي درسي
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 مقدمه 

 حرفه به عمومی اعتماد حفظ براي حقیقی، فضاي همانند مجازي فضاي در پزشکی اي حرفه رفتار موازین به پایبندي

 حوزه در دیجیتال هاي رسانه کاربري افزایش و اخیر هاي دهه در مجازي ارتباطات گسترش .میباشد ضروري پزشکی

 از اطالعاتی جدید فناوریهاي توسعه .است ساخته افزون را اخالقی موازین این به پایبندي اهمیت درمان؛ و بهداشت

 مندان حرفه اعتبار متوجه ها شبکه این سوي از را خطراتی ارزشمند، منافع ایجاد موازات به اجتماعی هاي شبکه جمله

 متنوع قابلیتهاي با و گسترده فضاي در پزشکی حرفۀ تعهدات به توجه .است نموده پزشکی گروه جمله از مختلف

 .کند می مشخص را فضا این از استفاده اي حرفه رفتار راهنماي سازي شفاف و تدوین ضرورت مجازي،

 منظور به را آیین نامه اي مجازي، فضاي از مناسب استفاده از حمایت ضمن تهران پزشکی علوم دانشگاهکمیته اخالق 

است و  نموده تدوین محور پنج در مجازي، محیط در اي حرفه رفتار مالحظات رعایت در فراگیران و مندان حرفه هدایت

 پزشکی حرفه بنیادین ارزشهاي حفظ به تعهد اعالم ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد نیز ضمن تائید آن پزشکی جامعۀ اعضاي

 راهنما این مفاد رعایت به مجازي، فضاي عمومی مقررات و سالمت الکترونیک پرونده امنیتی الزامات رعایت بر عالوه و

 .آورد خواهند عمل به پزشکی جامعۀ در آن ترویج و اجرا در را خود تالش نهایت و بوده پایبند
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 ضوابط حيطه عمومي  -الف

 :پزشكي جامعۀ اعضاي از يک هرضرورت دارد 

 :نماید توجه پزشکی مندان حرفه به عمومی اعتماد حفظ و پزشکی حرف شان رعایت به .1

امور  به اشتغال نمایانگر خصوصی تصاویر پخش و توزیع از اعم حرفه اي شئون خالف شخصی تصاویر انتشار از .1.1

 میکند. خودداري میشود، شناخته پزشکی حرفه مند عنوان به آن در که سایتهایی در قانون خالف یا و لغو

مجازي  فضاي در را کشور در حاکم قوانین و پزشکی حرف شأن با متناسب پوشش از استفاده و ظاهر آراستگی  .1.2

 .میکند رعایت

حرفه  به عمومی اعتماد تضعیف یا سلب سبب که واقع خالف مطلب گونه هر انتشار و تهمت پراکنی، شایعه از .1.3

می  رعایت را اطالعات ارائه در راستگویی و صداقت و می ورزد اجتناب شود، مجازي فضاي در مندان پزشکی

 .کند

قومیت،  به نسبت آمیز تبعیض یا توهین مطلب گونه هر انتشار و آمیز، خشونت و غیراخالقی الفاظ کارگیري به از .2

 .ورزد می اجتناب مجازي فضاي در غیره و مذهبی و فرهنگی باورهاي جنسیت،

 کسب از پیش تصمیمگیري، و قضاوت گونه هر انجام از مجازي، محیطهاي در شده مطرح بحثهاي خصوص در. 3

 .میورزد اجتناب شده، منتشر مطالب صحت و درستی از اطمینان

 حق و میکند اجتناب مجازي فضاي در مستندات و مطالعات مقاالت، ادبی و علمی سرقت و فریبکاري گونه هر از. 4

 مسئولیتهاي به مجازي فضاي در مطالب انتشار برابر در و میکند رعایت مجازي فضاي در را اطالعات معنوي مالکیت

 .دارد توجه خود

 میکند. عمل مسئوالنه و بوده قائل اهمیت مجازي فضاي در آن امنیت از اطمینان و خود اطالعات روزرسانی به براي. 5

 مورد بی اعتماد از و میکند حاصل اطمینان آنان با ارتباط برقراري از قبل کاربران هویت صحت ارزیابی به نسبت . 6

 .می نماید خودداري

 در شخصی کاربري محیط شخصی، 1 الکترونیک پست صندوق جمله از دیگران مجازي خصوصی حریم به ورود از. 7

 .میکند اجتناب غیره و جمعی ارتباط ابزارهاي
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 و هنجارهاي ارزشها و اخالقی اصول با مطابق و منصفانه و احترام متانت، شکیبایی، با خود همکاران با مجازي فضاي در. 8

 است. پایبند مجازي فضاي در سازمان و همکاران اسرار حفظ به و مینماید رفتار فرهنگی

 فضاي در که ناروایی یا و نادرست مطالب منفی عواقب از افراد سایر و دانشجویان و همکاران ساختن آگاه قبال در . 9

 تذکر ایشان به محرمانه صورت به انسانی شأن و کرامت حفظ با و کند می مسئولیت احساس اند، کرده بارگذاري مجازي

 .میدهد

 واختصاصی معتبر سایتهاي از االمکان حتی پزشکی، اطالعات تبادل و همکاران با تعامل اطالعات، ارائه منظور به. 10

 .کند می استفاده پزشکی حرفه

 

 ضوابط حوزه مراقبت و درمان  -ب

 :دانشگاه پزشكي جامعۀ اعضاي از يک هر

 محرمانگی مجازي، محیطهاي در گروهی بحثهاي انجام یا و بیماران اطالعات گذاري اشتراك به نیاز صورت در. 11

 -می توجه میشود، وي شناسایی و بیمار هویت افشاي به منجر که اطالعاتی حذف به و نموده رعایت را افراد اطالعات

 .نماید

 براي انتفاعی تبلیغاتی فعالیتهاي از شود می شناخته سالمت خدمات دهنده ارائه عنوان به که مجازي فضاي در . 12

 .کند می خودداري دارویی و پزشکی هاي شرکت

 افراد، سئواالت به مجازي، فضاي در درمانی-مراقبتی مشاوره هاي برنامه برگزاري در مشارکت و فعالیت صورت در. 13

 .میدهد پاسخ موقع به و صریح

 جهت در بیمار از حاصل اطالعات از و داده قرار اولویت را بیمار مصالح و منافع مجازي، فضاي در مشاوره ارائه در. 14

 . کند نمی استفاده خود شخصی منافع

 عواقب گونه هر و کرده مسئولیت قبول میکند، ارائه مجازي فضاي در که مراقبتی فعالیتهاي و ها توصیه قبال در . 15

 .پذیرد می را آن به مترتب

 . کند می پرهیز مجازي فضاي در خود توانمندي نمایی بزرگ از خود، اي حرفه جایگاه و نام معرفی ضمن. 16
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 کند می اجازه کسب ایشان از مجازي، فضاي در وي خانواده یا بیمار با الکترونیکی ارتباط برقراري از پیش. 17

 مستندسازي محرمانه شکل به اي پرونده در را مجازي فضاي در بیماران با خود مکاتبات از پشتیبان اي نسخه . 18

 . میکند

 و فرهنگی هنجارهاي و ارزشها به توجه ضمن مجازي، فضاي در وي خانواده و بیماران با تعامل برقراري صورت در. 19

  .نماید می رعایت را اي حرفه ارتباط مرزهاي و حد اجتماعی،

 ارتباط از برداشت سوء احتمال به پذیر، آسیب هاي گروه یا کودکان با مجازي فضاي در اجتماعی روابط برقراري در. 20

  .میکند عمل دقیق و محتاطانه و کرده توجه شده، ارائه مطالب یا

 سایتهاي در شده ارائه محتواي صحت و کیفیت ارتقاء و بهبود جهت در خود، اختیارات و وظایف چارچوب در. 21

 .میکوشد سالمت، خدمات مراکز به وابسته مجازي

 

 زه پژوهش ضوابط حو -ج

 :دانشگاه پزشكي جامعۀ اعضاي از يک هر

 در آنها نتایج از مجازي، فضاي در شده منتشر متون و مقاالت علمی شواهد درجه و اعتماد قابلیت ارزیابی از پیش. 22

 .نمیکند استفاده خود طبابت عملکرد

 ناآشنا سازمانهاي با مجازي مشارکت و همکاري از پژوهشی، و تحقیقاتی مراکز اطالعات سرقت از جلوگیري جهت. 23

 .میکند اجتناب

 جازيم  محیط بودن ایمن از دارد قرار مجازي محیط بر که پژوهش هاي داده بانک به بیماران اطالعات ورود از پیش. 24

 .کند می حاصل اطمینان ها داده این از حمایت براي ها داده این به مرتبط غیر افراد دسترسی محدودیت و

 ضوابط حوزه آموزش  -د

 :دانشگاه پزشكي جامعۀ اعضاي از يک هر

 .ورزد نمی دریغ خود هاي دانسته و اطالعات ارائه از مجازي فضاي در پزشکی گفتگوهاي و تدریس در. 25
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 سازمانهاي و دانشجو و استاد بین تعامل تقویت جهت بستري عنوان به مجازي فضاي از موثري نحو به تا میکند تالش. 26

 .کند استفاده هم، با تخصصی و آموزشی

 به متعهد را خود مسئولیت، پذیرش ضمن مجازي، فضاي در آموزشی اطالعات انتشار در خطا بروز صورت در. 27

 .میکند اقدام آن اصالح جهت در و دانسته پاسخگویی

 ضوابط حوزه عملكرد فردي -ه

 :دانشگاه پزشكي جامعۀ اعضاي از يک هر

 می کوشا حقیقی و مجازي زندگی بین تعادل ایجاد در و داشته توجه زمان مدیریت به مجازي فضاي از استفاده در. 28

 .باشد

 آنها از حاصل احتمالی تأثیر به و داشته مجازي فضاي در آموزشی محتواهاي مشاهده جهت هدفمندي ریزي برنامه. 29

 .دارد توجه خود جسمی و روانی روحی، سالمت بر

 .دارد نظر در را احساسی و عاطفی روابط مدیریت مجازي، فضاي در اي حرفه تعامالت و ارتباطات برقراري در. 30

 

 واژه نامه  -چ

 اعضاي جامعه  پزشكي  -

 و دانشگاه درمانی -بهداشتی مراکز اي حرفه کادر و پزشکی علوم حرفهاي هاي رشته تمام علمی هیئت اعضا شامل

 .هستند  دانشگاه اي حرفه هاي رشته تحصیلی مقاطع تمامی در تحصیل به مشغول فراگیران

 فضاي مجازي  -

 .دهد می روي آن در اطالعات انتقال و ارتباطات که است الکترونیکی محیط هرگونه معناي به مجازي فضاي

 شبكه اجتماعي  -

 فضاي یک در افراد فیزیکی غیر حضور یا اجتماعی شبکه هاي گروه و ارتباطات از اي زنجیره مجازي، اجتماعی شبکه -
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 انهج سراسر در جغرافیایی لحاظ از که افرادي میان در اجتماعی تعامالت حفظ و ایجاد منظور به که است مجازي

 .اند یافته توسعه هستند، پراکنده

 سرقت ادبي  -

 روش به منبع ذکر بدون دیگر افراد یا فرد نشدة منتشر یا شده منتشر هاي ایده یا مطالب از قسمتی یا تمامی از استفاده

 .است ادبی سرقت ضروري، موارد در اجازه کسب یا مناسب

 صندوق پست الكترونيک  -

 پست از افراد .باشند ارتباط در دیگر افراد با غیرهمزمان صورت به که دهد می افراد به را امکان این الکترونیکی پست

 .کنند می استفاده افراد سایر با مختلف مسائل درباره بحث براي همچنین و خود سؤاالت پرسیدن براي الکترونیکی

 امور لغو  -

 کاهش پزشکی حرفه به را عمومی اعتماد و میشود گرفته نظر در پزشکی حرفه شأن خالف عرف، در که سخیفی کارهاي

 .میدهد
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