ناظر به:
 سیاست  : 4نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت
 سیاست :4نهادینهسازی اخالق حرفه ای
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خروجی مورد انتظار:
انتظار می رود در صورت تحقق بسته ،دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی
حاصل گردد:

 تدوین الزامات ساختاری و برنامه ای به منظور اعتالی اخالق حرفهای
 تدوین شاخص های تحقق اخالق حرفه ای در محی های آموزشي مرتب با علوم پزشکي
 تدوین برنامه های اعتباربخشي دانشگاهها و مراکز آموزشي در حوزه اخالق حرفه ای
 شفاف سازی ووایف و اختیارات حوزه های ستادی و محیطي در زمینه اعتالی اخالق حرفه
ای
 طراحي الگوی بهره مندی از آموزه های دیني در راستای اعتالی اخالق حرفه ای
 ارتقاء دانش و انگیزش اعضاء هیأت علمي دانشگاهها در زمینه اخالق حرفه ای از مجالرای
برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلندمدت آکادمیک

51

محور:
طراحی و اجراي مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش

4

واحد مجری :
شورای عالي برنامه ریزی آموزشي
با همکاری مرکز مطالعات و توسعه ،دبیرخانه شورای عالي اخالق پزشکي و دانشگاههای علالوم پزشالکي و خالدمات
بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 هدف گذاری ارزشي در برنامه های آموزشي
 تدوین محتوای ارزشي مستقیم و غیر مستقیم برای برنامه های آموزشي
 ادغام آموزش اخالق حرفه ای و مباني ارزشالي باله شالکل طالولي (تالم طالولي) در کلیاله مراحالل برناماله هالای
آموزشي
 استفاده از روش های آموزشي متناسب برای انتقال ارزش ها
 ارز شیابي تکویني و نهایي توسعه اخالقي و ارزشي فراگیران

شاخص های پایش :
 نسبت/تعداد موسساتي که کمیته برنامه ریزی درسي مبتني بر ارزش در آنها فعال است.
 نسبت/تعداد برنامه های درسي که بر اساس مدل بومي برنامه درسي مبتني بر ارزش اصالح شده اند.

Value Based Curriculum

1
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محور:
طراحی و استقرار نظام دیده بانی ،نيازسنجی  ،آسيب شناسی  ،و ارتقاء ارزش ها و اخالق حرفه اي پزشوکی در
نظام آموزش عالی سالمت

واحد مجری :
مرکز مطالعات و توسعه
با همکاری دبیرخانه شورای عالي اخالق پزشکي ،مراکز تحقیقالاتي مالرتب و دانشالگاههای علالوم پزشالکي و خالدمات
بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 طراحي ابزار و اجرای مطالعه پیمایشي ارزشها در میان فراگیران  4دانشگاه های علوم پزشکي
 ایجاد ساختار متناسب برای رصد و پایش وضعیت ارزشها و مباني اخالقالي در دانشالگاه هالا و موسسالات
آموزش عالي پزشکي

شاخص های پایش :
 نسبت و تعداد دانشگاه ها و موسساتي که ساختار مناسب را برای رصد و پایش ارزش های اخالق حرفه ای
ایجاد کرده اند.
 تعداد  /نسبت موسسات آموزش عالي که مطالعه پیمایشي ارزشها در میان فراگیران را انجام داده اند.

Student' Value Survey
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محور:
تدوین و اجراي برنامه جام مدیریت کوریکولوم پنهان براي نهادینوه سوازي ارزش هوا و اخوالق حرفوه اي در
موسسات آموزش عالی سالمت

واحد مجری:
دبیرخانه شورای عالي اخالق پزشکي
با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 طراحي ابزار سنجش وضعیت کوریکولوم پنهان
 تدوین کدهای اخالق حرفه ای در حوزه های آموزش ،پووهش ،درمان ،و امور اداری
 استقرار نظام پایش رعایت استانداردهای اخالق حرفه ای در حوزه های آمالوزش ،پالووهش ،درمالان ،و امالور
اداری
 لحاظ نمودن شاخص رعایت استانداردهای اخالالق حرفاله ای در رتباله بنالدی و اعتباربخشالي دانشالگاه هالا و
موسسات آموزش عا لي علوم پزشکي

شاخصهای پایش:
 درصدی از دانشکده های علوم پزشکي که در آنها ارزیابي کوریکولوم پنهان صورت گرفته است.
 درصدی از دانشگاههای علوم پزشکي که در آنها برنامه مدیریت کوریکولوم پنهان اجرا شده است.
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محور:
ترویج و توسعه زیرساخت هاي اخالق حرفهاي در مراکز آموزش عالی نظام سالمت

واحد مجری:
شورای عالي برنامهریزی
با همکاری دبیرخانه شورای عالي اخالق پزشالکي  ،دبیرخاناله هالای منالاطق آمایشالي و دانشالگاههای علالوم پزشالکي و
خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 حمایت از تاسیس و فعالیت های انجمن های علمي و دانشجویي مرتب با اخالق حرفه ای
 شبکه سازی موسسات و متخصصین حوزه اخالق حرفه ای
 ارتقای گفتمان بین رشته ای اخالق پزشکي و حمایت از نظریه پردازی در این حوزه
 تقویت ارتباط های بین المللي به ویوه ارتباط با کشورهای اسالمي و سازمان های بین المللي بالرای تبالادل
تجربیات
 توسعه دوره های تکمیلي برای اعضای هیات علمي مانند فلوشیپ  ،پسادکترا و فرصت های مطالعالاتي چنالد
ماهه در حوزه اخالق حرفه ای
شاخصهای پایش:
 میزان حمایت از فعالیت های نظریه پردازی اخالق حرفه ای پزشکي
 میزان حضور متخصصان مربوطه در همایش های بین المللي ،تبادل دانشجو و استاد ،کسب کرسالي اخالالق
حرفه ای یونسکو ،مرکز همکاریهای سازمان بهداشت جهاني در حوزه اخالق
 میزان /تعداد اسناد موجود در بانک اطالعاتي
 تعداد اعضای شبکه اخالق حرفه ای پزشکي
 تعداد و میزان فعالیت انجمن های علمي با هدف اعتالی اخالق حرفه ای
 تعداد و میزان فعالیت کانون های دانشجویي با هدف اعتالی اخالق حرفه ای
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