
 

 

 

 

 

 یا حرفٍ اخالق یاعتال بستٍ



 اسالمی –تًسعٍ آمًزش اخالق پسشکی مبتىی بر ارزش َای ایراوی   :عىًان محًر

ف
دی

ر
 

 اقدام

ماهیت زمانی 

 اقدام

زمان 

/ *پایش

زمان 

 اتمام

 شاخص پایش

 مقطعی مستمر

کرسی های نظریه پردازی اخالق پزشکی  برگزاری 1

 کشور

  6 های آموزشی  برنامهتعداد  ههما /

ترویجی برگزار شده از سوی 

ای  های اخالق حرفه کانون

دستیاری در دانشگاه / دانشجویی 

با تایید معاونت فرهنگی دانشجویی 

 دانشگاه

/ های آموزشی تعداد کارگاه

بازآموزی برگزار شده برای 

/ دانشجویان/ اعضای هیئت علمی

پرسنل دانشگاه در زمینه / دستیاران

 ای حرفهاخالق 

نامه همكاري علمي، تبادل استاد و دانشجو عقد تفاهم 2

های معتبر منطقه و دنیا ازنظر اخالق بین دانشگاه

پزشکی توسط وزارت بهداشت و توزیع عادالنه این 

 ها و مراكز تحقیقاتي مرتبطامكانات بین دانشگاه

  6 های منعقد شده با  تعداد تفاهم نامه ههما

بین المللی  در مراکز داخلی و 

 زمینه اخالق حرفه ای

برگزاری کارگاه با موضوعات مرتبط با اخالق  3

 علمی دانشگاهای برای اعضای هیئتحرفه/ پزشکی

  6 های آموزشی تعداد کارگاه ههما /

بازآموزی برگزار شده برای 

/ دانشجویان/ اعضای هیئت علمی

پرسنل دانشگاه در زمینه / دستیاران

 ای حرفهاخالق 

برگزاری کارگاه یا بازآموزی با موضوعات مرتبط  4

 ای برای حرفه مندانحرفه/ با اخالق پزشکی

  6 ههما 

ای حرفه/ های مرتبط اخالق پزشکیبرگزاری دوره 5

های ضمن برای کارکنان نظام سالمت در قالب دوره

 خدمت

  6 ههما 

بهبرگزاری برنامه مدون  آموزش اخالق پزشکی  6

هایی که دوره صورت تم طولی برای رشته

پزشکی، پرستاری، مامایی، . کارآموزی بالینی دارند

دندانپزشکی، داروسازی، فیزیوتراپی، کارشناسی 

رادیوتراپی، کارشناسی رادیولوژی، علوم 

 ...آزمایشگاهی و 

  6 های آموزشی دارای  تعداد گروه ههما

برنامه مدون ارزیابی اخالق 

مصوب شورای آموزش ای  حرفه

 گروه

 



طراحی ي استقرار وظام دیدٌ باوی، ویازسىجی، آسیب شىاسی  ي   :عىًان محًر

 ارتقاء ارزش َا ي اخالق حرفٍ ای پسشکی در وظام آمًزش عالی سالمت

ف
دی

ر
 

 اقدام

ماهیت زمانی 

 اقدام
زمان 

/ *پایش

 زمان اتمام

 شاخص پایش

 مقطعی مستمر

ای آموزش اخالق تدوین گزارش منطقه  1

 صورت ساالنهپزشکی به

  6 تعداد مطالعات منتشر شده پیمایشی  ماهه

ای و آموزش اخالق  های اخالق حرفه ارزش

 پزشکی در میان فراگیران در دانشگاه
تهیه گزارش ساالنه پایش وضعیت  2

های اخالق در آموزش دانشگاه کمیته

 های علوم پزشکی منطقه

  6 ماهه 

تشکیل کمیته دانشگاهی اخالق در  3

 اموزش پزشکی در دانشگاههای منطقه 

  6 تعداد جلسات کمیته اخالق در آموزش  ماهه

 دانشگاه

 

 

تديیه استاوداردَا ي راَىماَای اخالقی در امًزش پسشکی ي اوجام  اقدامات الزم برای مدیریت   :عىًان محًر

 سازی ارزش َای حرفٍ ای در مًسسات آمًزش عالی سالمتمىاسب کًریکًلًم پىُان  با َدف وُادیىٍ 

ف
دی

ر
 

 اقدام

ماهیت زمانی 

/ *زمان پایش اقدام

 زمان اتمام
 شاخص پایش

 مقطعی مستمر

کدهای / همکاری در تدوین آیین نامه  1

اخالق علوم پزشکی با هماهنگی شورای 

 عالی اخالق پزشکی 

  6 شده در حوزه کدهای تدوین / تعداد راهنماها ههما

اخالق علوم پزشکی، مصوب شورای عالی 

 اخالق پزشکی کشور

 

 

 

 

 

 

 



 سالمت وظام عالی آمًزش مراکس در ای حرفٍ اخالق تريیج ي تًسعٍ زیرساخت َای  :عىًان محًر

ف
دی

ر
 

 اقدام

ماهیت زمانی 

 اقدام
زمان 

/ *پایش

 زمان اتمام

 شاخص پایش

 مقطعی مستمر

1 
اخالق حرفه هایفعال سازی کانون

ای دانشجویی و دستیاری در 

 های علوم پزشکی کشوردانشگاه

  6 ترویجی برگزار شده / های آموزشی  تعداد برنامه ماهه

/ ای دانشجویی  های اخالق حرفه از سوی کانون

دستیاری در دانشگاه با تایید معاونت فرهنگی 

 دانشجویی دانشگاه

نامه جهت انعقاد و اجرای تفاهم 2

های مختلف ازجمله تبادل همکاری

های استاد و دانشجو با دانشگاه

 خارج از كشور

  6 اجرای برنامه تبادل دانشجو و استاد در زمینه  ماهه

ای میان مراکز دانشگاهی علوم  اخالق حرفه

حوزوی کشور / پزشکی با سایر مراکز دانشگاهی

 ای در زمینه اخالق حرفه

نامه تبادل استاد انعقاد و اجرای تفاهم 3

های علوم و دانشجو با دانشگاه

 انساني داخل کشور

  6 ماهه 

نامه تبادل استاد انعقاد و اجرای تفاهم 4

 های علمیه منطقهو دانشجو با حوزه

  6 ماهه 

 


