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 یا حرفه اخالق یاعتال بسته
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 اسالمی –نی  ر ارزش های ایرانی توسعه آموزش اخالق پزشکی مبت  عنوان محور:

ف
ردی

 

 اقدام
زمان  /*زمان پایش ماهیت زمانی اقدام

 اتمام
 شاخص پایش

 مقطعی مستمر

 * تهیه مجموعه میراث اخالق پزشکی ایران 1
ههما 6  هاای منتشار   تعداد کتاب 

شااده در زمینااه اخااالق  

علوم پزشاکی  مواوب   

شااااورای انتشااااارات  

دانشااگاه یااا دبیرخانااه   

 قطب

2 

 ترجمه و ارزیابی نقادانه کتاب مرجع
* 

ههما 6   

 * نامه جامع اخالق پزشکی برای دوره پزشکی عمومیتدوین درس 3
ههما 6  هاااای تعاااداد درسااانامه 

تاادوین شااده در حااوزه 

اخااالق علااوم پزشااکی  

هااای مبتناای باار ارزش 

ایرانی اسالمی و مووب 

 ریزیعالی برنامهشورای

 * های پرستاریق پرستاری برای گروهنامه جامع اخالتدوین درس 4
ههما 6   

 * نامه جامع اخالق پزشکی دستیاران بالینیتدوین درس 5
ههما 6   

 * نامه جامع اخالق دندانپزشکی دوره دندانپزشکیتدوین درس 6
ههما 6   

 * نامه جامع اخالق داروسازی دوره داروسازیتدوین درس 7
ههما 6   

 * مع اخالق پزشکی دوره پیراپزشکی و توانبخشینامه جاتدوین درس 8
ههما 6   

 * برگزاریکرسی های نظریه پردازی اخالق پزشکی کشور 9
ههما 6  های تعداد برنامه 

آموزشی / ترویجی 

برگزار شده از سوی 
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ف
ردی

 

 اقدام
زمان  /*زمان پایش ماهیت زمانی اقدام

 اتمام
 شاخص پایش

 مقطعی مستمر

های اخالق کانون

ای دانشجویی / حرفه

دستیاری در دانشگاه با 

تایید معاونت فرهنگی 

 دانشجویی دانشگاه

های تعداد کارگاه

آموزشی/ بازآموزی 

برگزار شده برای 

اعضای هیئت علمی/ 

دانشجویان/ دستیاران/ 

پرسنل دانشگاه در زمینه 

ایاخالق حرفه  

 * اخالق پزشکی MD/PhDبرگزاری  10
ههما 6  تعداد فاارغ التصوایالن    

 هاااای فلوشااای / دوره

در زمیناااه  پساااادکترا

 ایاخالق حرفه

 * خالق پزشکیا MD/MPHبرگزاری  11
ههما 6   

های: اخالق بالینی  اخالق در برگزاری  دوره فلوشی  اخالق پزشکی با گرایش 12

 پژوهش  اخالق در آموزش
* 

ههما 6   

های معتبر منطقه و نامه همکاری علمی  تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاهعقد تفاهم 13

وزیع عادالنه این امکانات بین دنیا ازنظر اخالق پزشکی توسط وزارت بهداشت و ت

 ها و مراکز تصقیقاتی مرتبطدانشگاه

* 
ههما 6  هاای  تعاداد تفااهم ناماه    

منعقااد شااده بااا مراکااز  

داخلی و بین المللی  در 
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ف
ردی

 

 اقدام
زمان  /*زمان پایش ماهیت زمانی اقدام

 اتمام
 شاخص پایش

 مقطعی مستمر

 زمینه اخالق حرفه ای

ای برای اعضای هیئتبرگزاری کارگاه با موضوعات مرتبط با اخالق پزشکی/ حرفه 14

 علمی دانشگاه
* 

ههما 6  هاااای عاااداد کارگااااه ت 

آموزشااای/ باااازآموزی  

برگااازار شاااده بااارای  

اعضااای هیئاات علماای/ 

دانشااجویان/ دسااتیاران/ 

پرسنل دانشگاه در زمینه 

 ایاخالق حرفه

ای برای برگزاری کارگاه یا بازآموزی با موضوعات مرتبط با اخالق پزشکی/ حرفه 15

 حرفه مندان
* 

ههما 6   

ای برای کارکنان نظام سالمت در پزشکی/ حرفههای مرتبط اخالق برگزاری دوره 16

 های ضمن خدمتقالب دوره
* 

ههما 6   

هایی که صورت تم طولی برای رشتهتدوین برنامه مدون  آموزش اخالق پزشکی به 17

دوره کارآموزی بالینی دارند. پزشکی  پرستاری  مامایی  دندانپزشکی  داروسازی  

   کارشناسی رادیولوژی  علوم آزمایشگاهی و ...فیزیوتراپی  کارشناسی رادیوتراپی

* 
ههما 6  های آموزشی تعداد گروه 

دارای برناماااه ماااادون  

ای ارزیابی اخالق حرفاه 

مووب شورای آماوزش  

 گروه
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 موزش عالی سالمت طراحی و استقرار نظام دیده  انی، نیازسنجی، آسیب شناسی  و ارتقاء ارزش ها و اخالق حرفه ای پزشکی در نظام آ  عنوان محور:

ف
ردی

 

 اقدام
زمان  /*زمان پایش ماهیت زمانی اقدام

 اتمام
 شاخص پایش

 مقطعی مستمر

ماهه 6  * صورت ساالنهتدوین گزارش جامع آموزش اخالق پزشکی به 1 تعاااداد مطالعاااات   

منتشر شده پیمایشی 

هااای اخااالق ارزش

ای و آماوزش  حرفه

اخااالق پزشااکی در 

میااان فراگیااران در  

 نشگاهدا

ماه 6  * صورت ساالنهتدوین گزارش جامع اخالق در آموزش پزشکی به 2  
های اخالق در آموزش دانشگاه های علوم تهیه گزارش ساالنه پایش وضعیت کمیته 3

 پزشکی کشور

ماه 6  *  

 * تهیه ابزار معتبر برای ارزیابی اخالق حرفه ای حرفه مندان پزشکی 4
ماه 6  هااای تعااداد بخااش 

لینی / مصیط هاای  با

آموزشااای ارزیاااابی 

شاااده باااه لصاااا  

رعایااات ضاااوابط  

ای باا  اخالق حرفاه 

 ابزارهای معتبر

ماه 6  * تهیه ابزار معتبر برای ارزیابی اخالق حرفه ای اساتید 5  
 * تهیه ابزار معتبر برای ارزیابی اخالق حرفه ای دانشجویان و دستیارها 6

ماه 6   

ماه 6  * هی اخالق در اموزش پزشکیتشکیل کمیته ملی و دانشگا 7 تعداد جلسات کمیته  

اخااالق در آمااوزش 

 دانشگاه
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ازی ارزش های حرفاه ای در  تدوین استانداردها و راهنماهای اخالقی در اموزش پزشکی و انجام  اقدامات الزم  رای مدیریت مناسب کوریکولوم پنهان   ا هدف نهادینه س  عنوان محور:

 سالمت  موسسات آموزش عالی

ف
ردی

 

 اقدام

ماهیت زمانی 

 اقدام
 /*زمان پایش

 زمان اتمام
 شاخص پایش

 مقطعی مستمر

 * تدوین آیین/کدهای اخالق پزشکی جمهوری اسالمی ایران 1
ههما 6  تعداد راهنماها/ کدهای تدوین شده در حوزه اخالق علوم پزشکی   

 مووب شورای عالی اخالق پزشکی کشور
 * های اخالق دندانپزشکی جمهوری اسالمی ایرانتدوین آیین/کد 2

ههما 6   

 * تدوین آیین/کدهای اخالق داروسازی جمهوری اسالمی ایران 3
ههما 6   

 * تدوین راهنمای اختواصی اخالق در سالمت باروری 4
ههما 6   

 * تدوین راهنمای اختواصی اخالق در پیوند اعضا 5
ههما 6   

 * های پایان حیاتاخالق در مراقبت تدوین راهنمای اختواصی 6
ههما 6   

 * تدوین راهنمای اختواصی اخالق در مراقبت از بیماران ایدز 7
ههما 6   

 * های پزشکیراهنمای اختواصی اخالق در فوریت 8
ههما 6   

تدوین سوگندنامه و عهدنامه جامع و کارآمد شاغلین حرف پزشکی و  9

 های مرتبطنامهآیین
* 

ههما 6   

های علمی تخووی توسط تدوین راهنماهای تخووی اخالقی انجمن 10

 هاخود انجمن
* 

ههما 6   
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ف
ردی

 

 اقدام

ماهیت زمانی 

 اقدام
 /*زمان پایش

 زمان اتمام
 شاخص پایش

 مقطعی مستمر

پذیر های آسیبتدوین راهنمای اختواصی اخالق در مراقبت از گروه 11

 ازجمله سالمت از زندانیان  مهاجران و سایرین
ههما 6  *  

ههما 6  * در بصرانهای سالمت تدوین راهنمای اختواصی اخالق در مراقبت 12 تعداد راهنماها/ کدهای تدوین شده در حوزه اخالق علوم پزشکی   

 مووب شورای عالی اخالق پزشکی کشور
ههما 6  * های ناشی از پژوهشتدوین دستورالعمل جبران خسارت 13  

ههما 6  * های زیستیتدوین راهنمای اختواصی اخالق در بانک 14  

 * ی انجام اتوپسی آموزشی/ تشخیوی/ پژوهشیتدوین راهنمای اخالق 15
ههما 6   

تدوین راهنمای اخالقی آموزش بر جسد و برخورد با اجساد بیماران  16

 شدهفوت
ههما 6  *  

ههما 6  * های زیستیتدوین راهنمای اخالقی انتقال نمونه 17  

 * تدوین راهنمای اخالقی در نانوتکنولوژی 18
ههما 6   

ههما 6  * های بنیادینمای اخالقی سلولتدوین راه 19  

ههما 6  * های جنسیتدوین راهنمای اخالقی برای بیماران مبتالبه بیماری 20  

 * تدوین راهنمای اخالقی مراقبت از بیماران روانی 21
ههما 6   
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ف
ردی

 

 اقدام

ماهیت زمانی 

 اقدام
 /*زمان پایش

 زمان اتمام
 شاخص پایش

 مقطعی مستمر

ههما 6  * های کمک باروریتدوین راهنمای اختواصی فناوری 22  

ههما 6  * شده در حوزه سالمتآوریهای جمعاز داده تدوین راهنمای استفاده 23  

ماهه 6  * تدوین راهنمای اخالقی ارتباط رسانه با نظام سالمت 24 تعداد راهنماها/ کدهای تدوین شده در حوزه اخالق علوم پزشکی   

 مووب شورای عالی اخالق پزشکی کشور
د و دانشجویان تدوین دستورالعمل و معیار انتخاب حرفه مندان اساتی 25

 اینمونه از حیث اخالق حرفه
ماهه 6  *  

ماهه 6  * های واگیر و اپیدمیهاتدوین راهنمای اخالقی در مراقبت از بیماری 26  

ماهه 6  * تدوین راهنمای اخالقی در طب سنتی 27  

ماهه 6  * تدوین راهنمای اخالق پیراپزشکی 28  

ماهه 6  * ونیکتدوین راهنمای اخالق سالمت الکتر 29  

ماهه 6  * تدوین راهنمای اخالق توریسم درمانی 30  

ماهه 6  * بخشیتدوین راهنمای اختواصی اخالق در مداخالت توان 31  

ماهه 6  * کنندگان خدمات سالمتتدوین منشور حقوق ارائه 32  
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ف
ردی

 

 اقدام

ماهیت زمانی 

 اقدام
 /*زمان پایش

 زمان اتمام
 شاخص پایش

 مقطعی مستمر

ماهه 6  * تدوین راهنمای اختواصی اخالق در پزشکی خانواده 33  
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 سالمت نظام عالی آموزش مراکز در ایحرفه اخالق ترویج و توسعه زیرساخت های  محور:عنوان 

ف
ردی

 

 اقدام

ماهیت زمانی 

 اقدام
 /*زمان پایش

 زمان اتمام
 شاخص پایش

 مقطعی مستمر

1 
ای دانشجویی و دستیاری در های اخالق حرفهفعال سازی کانون

 های علوم پزشکی کشوردانشگاه

ماهه 6  * هاای  های آموزشی / ترویجای برگازار شاده از ساوی کاانون     داد برنامهتع 

ای دانشااجویی / دسااتیاری در دانشااگاه بااا تاییااد معاوناات اخااالق حرفااه

 فرهنگی دانشجویی دانشگاه

های مختلف ازجمله تبادل نامه جهت همکاریانعقاد و اجرای تفاهم 2

 های خارج از کشوراستاد و دانشجو با دانشگاه

ماهه 6  * ای میاان مراکاز   اجرای برنامه تبادل دانشجو و استاد در زمینه اخالق حرفه 

دانشگاهی علوم پزشکی با سایر مراکز دانشگاهی/ حوزوی کشور در زمینه 

های علوم نامه تبادل استاد و دانشجو با دانشگاهانعقاد و اجرای تفاهم 3 ایاخالق حرفه

 انسانی داخل کشور

ماهه 6  *  

ماهه 6  * های علمیهنامه تبادل استاد و دانشجو با حوزهعقاد و اجرای تفاهمان 4  

 های بین المللی مرتبطمیزان حضور اعضای هیئت علمی در همایش 1400 *  شرکت در همایش های بین المللی مرتبط با اخالق پزشکی 5
های آموزشی با مخاطب عموم جامعه با ها و فیلمتهیه و پخش کلی  6

 دف آشنایی ایشان با مفاهیم اخالق پزشکی و حقوق بیماره

ماهه 6  * شنایی عموم جامعه با مفاهیم اخاالق  آتولید مصووالت آموزشی با هدف  

   با تایید شورای اخالق دانشگاه پزشکی

های مختلف های آموزشی در گروهتألیف و انتشار کتب و رسانه 7

شان با مفاهیم اخالق سنی کودکان و نوجوانان با هدف آشنایی ای

 پزشکی و حقوق بیمار

ماهه 6  *  

 

 

 

 

 


