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 یا حرفه اخالق یاعتال بسته
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 اسالمی –توسعه آموزش اخالق پزشکی مبتنی بر ارزش های ایرانی   عنوان محور:

ف
ردی

 

 اقدام
 ماهیت زمانی اقدام

 شاخص پایش زمان اتمام /*ان پایشزم
 مقطعی مستمر

ههما   6 تهیه مجموعه میراث اخالق پزشکی ایران 1 هددای منتشددر تعددداد کتدداب 

شده در زمینه اخالق علوم 

مصدوب شدورای    ،پزشکی

انتشدددارات دانشدددگاه یدددا 

 دبیرخانه قطب

2 

 ترجمه و ارزیابی نقادانه کتاب مرجع
  6 ههما  

ههما   6 مه جامع اخالق پزشکی برای دوره پزشکی عمومیناتدوین درس 3 های تددوین  تعداد درسنامه 

شده در حوزه اخالق علوم 

مبتنددددی بددددر  ،پزشددددکی

های ایرانی اسدالمی  ارزش

عددالی و مصددوب شددورای

 ریزیبرنامه

ههما   6 های پرستارینامه جامع اخالق پرستاری برای گروهتدوین درس 4  

ههما   6 جامع اخالق پزشکی دستیاران بالینینامه تدوین درس 5  

ههما   6 نامه جامع اخالق دندانپزشکی دوره دندانپزشکیتدوین درس 6  

ههما   6 نامه جامع اخالق داروسازی دوره داروسازیتدوین درس 7  

ههما   6 نامه جامع اخالق پزشکی دوره پیراپزشکی و توانبخشیتدوین درس 8  

ههما   6 کرسی های نظریه پردازی اخالق پزشکی کشوربرگزاری 9 های آموزشی / تعداد برنامه 

ترویجی برگزار شده از 

های اخالق سوی کانون

ای دانشجویی / حرفه

دستیاری در دانشگاه با 

تایید معاونت فرهنگی 

 دانشجویی دانشگاه

های آموزشی/ تعداد کارگاه

بازآموزی برگزار شده 

لمی/ ت عئبرای اعضای هی
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ف
ردی

 

 اقدام
 ماهیت زمانی اقدام

 شاخص پایش زمان اتمام /*ان پایشزم
 مقطعی مستمر

دانشجویان/ دستیاران/ 

پرسنل دانشگاه در زمینه 

 ایاخالق حرفه

ههما   6 اخالق پزشکی MD/PhDبرگزاری  10 تعددداد فددارغ التحصددیالن   

 هددددای فلوشددددی / دوره

در زمینه اخدالق   پسادکترا

 ایحرفه

ههما   6 اخالق پزشکی MD/MPHبرگزاری  11  

های: اخالق بالینی، اخالق در گرایشبرگزاری  دوره فلوشی  اخالق پزشکی با  12

 پژوهش، اخالق در آموزش

  6 ههما  

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

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

 ها و مراکز تحقیقاتی مرتبطدانشگاه

  6 ههما هددای تعددداد تفدداهم نامدده  

منعقد شده با مراکز داخلی 

و بددین المللددی  در زمیندده  

 اخالق حرفه ای

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

 علمی دانشگاه

  6 ههما های آموزشی/ تعداد کارگاه 

بددازآموزی برگددزار شددده  

می/ ت علئبرای اعضای هی

دانشدددجویان/ دسدددتیاران/ 

پرسنل دانشدگاه در زمینده   

 ایاخالق حرفه

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

 حرفه مندان

  6 ههما  

ای برای کارکنان نظام سالمت در های مرتبط اخالق پزشکی/ حرفهبرگزاری دوره 16

 متهای ضمن خدقالب دوره

  6 ههما  

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

دوره کارآموزی بالینی دارند. پزشکی، پرستاری، مامایی، دندانپزشکی، داروسازی، 

 فیزیوتراپی، کارشناسی رادیوتراپی، کارشناسی رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و ...

  6 ههما هدای آموزشدی   وهتعداد گر 

دارای برنامه مدون ارزیابی 

ای مصددوب اخددالق حرفدده

 شورای آموزش گروه
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 طراحی و استقرار نظام دیده بانی، نیازسنجی، آسیب شناسی  و ارتقاء ارزش ها و اخالق حرفه ای پزشکی در نظام آموزش عالی سالمت  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 تعداد مطالعات منتشر  

شددددده پیمایشددددی  

هددای اخددالق  ارزش

ای و آمددوزش حرفدده

اخددالق پزشددکی در  

میدددان فراگیدددران در 

 دانشگاه

ماهه   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

  6 ماهه  

ماهه   6 تهیه ابزار معتبر برای ارزیابی اخالق حرفه ای حرفه مندان پزشکی 4 هددای تعددداد بخددش  

بالینی / محدیط هدای   

آموزشی ارزیابی شده 

بدده لحدداا رعایددت   

 ضددددوابط اخددددالق 

ای با ابزارهدای  حرفه

 معتبر

ماهه   6 تهیه ابزار معتبر برای ارزیابی اخالق حرفه ای اساتید 5  

ماهه   6 تهیه ابزار معتبر برای ارزیابی اخالق حرفه ای دانشجویان و دستیارها 6  

ماهه   6 تشکیل کمیته ملی و دانشگاهی اخالق در اموزش پزشکی 7 تعداد جلسات کمیتده   

در آمددوزش اخددالق 

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

 موسسات آموزش عالی سالمت

ف
ردی

 

 اقدام
 ماهیت زمانی اقدام

 شاخص پایش زمان اتمام /*زمان پایش
 مقطعی مستمر

ههما   6 تدوین آیین/کدهای اخالق پزشکی جمهوری اسالمی ایران 1 تعددداد راهنماهددا/ کدددهای    

تدوین شده در حوزه اخالق 

مصدددوب  ،علدددوم پزشدددکی

شورای عالی اخالق پزشکی 

 کشور

ههام   6 تدوین آیین/کدهای اخالق دندانپزشکی جمهوری اسالمی ایران 2  

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

ههما   6 تدوین راهنمای اختصاصی اخالق در سالمت باروری 4  

ههما   6 تدوین راهنمای اختصاصی اخالق در پیوند اعضا 5  

ههما   6 های پایان حیاتتدوین راهنمای اختصاصی اخالق در مراقبت 6  

ههما   6 دوین راهنمای اختصاصی اخالق در مراقبت از بیماران ایدزت 7  

ههما   6 های پزشکیراهنمای اختصاصی اخالق در فوریت 8  

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

 های مرتبطنامه

  6 ههما  

لمی تخصصی توسط خود های عتدوین راهنماهای تخصصی اخالقی انجمن 10

 هاانجمن

  6 ههما  

پذیر ازجمله های آسیبتدوین راهنمای اختصاصی اخالق در مراقبت از گروه 11

 سالمت از زندانیان، مهاجران و سایرین

  6 ههما  

ههما   6 های سالمت در بحرانتدوین راهنمای اختصاصی اخالق در مراقبت 12  

ههما   6 های ناشی از پژوهشخسارتتدوین دستورالعمل جبران  13  

ههما   6 های زیستیتدوین راهنمای اختصاصی اخالق در بانک 14  

ههما   6 تدوین راهنمای اخالقی انجام اتوپسی آموزشی/ تشخیصی/ پژوهشی 15  
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ف
ردی

 

 اقدام
 ماهیت زمانی اقدام

 شاخص پایش زمان اتمام /*زمان پایش
 مقطعی مستمر

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

 شده

  6 ههما راهنماهددا/ کدددهای  تعددداد  

تدوین شده در حوزه اخالق 

مصدددوب  ،علدددوم پزشدددکی

شورای عالی اخالق پزشکی 

 کشور

ههما   6 های زیستیتدوین راهنمای اخالقی انتقال نمونه 17  

ههما   6 تدوین راهنمای اخالقی در نانوتکنولوژی 18  

ههما   6 های بنیادیتدوین راهنمای اخالقی سلول 19  

ههما   6 های جنسین راهنمای اخالقی برای بیماران مبتالبه بیماریتدوی 20  

ههما   6 تدوین راهنمای اخالقی مراقبت از بیماران روانی 21  

ههما   6 های کمک باروریتدوین راهنمای اختصاصی فناوری 22  

ههما   6 شده در حوزه سالمتآوریهای جمعتدوین راهنمای استفاده از داده 23  

ههما   6 تدوین راهنمای اخالقی ارتباط رسانه با نظام سالمت 24  

تدوین دستورالعمل و معیار انتخاب حرفه مندان اساتید و دانشجویان نمونه از  25

 ایحیث اخالق حرفه

  6 ههما  

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

ههما   6 ن راهنمای اخالقی در طب سنتیتدوی 27  

ههما   6 تدوین راهنمای اخالق پیراپزشکی 28  

ههما   6 تدوین راهنمای اخالق سالمت الکترونیک 29  

ههما   6 تدوین راهنمای اخالق توریسم درمانی 30  

ههما   6 بخشیتدوین راهنمای اختصاصی اخالق در مداخالت توان 31  

ههما   6 کنندگان خدمات سالمتن منشور حقوق ارائهتدوی 32  

ههما   6 تدوین راهنمای اختصاصی اخالق در پزشکی خانواده 33  


