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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی   دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 آموزش الکترونیک

 
 

 و پزشکی قانونی پزشکی  اخالق  گروه آموزشی:  یپزشکاخالق  :/کارگاه/دورهعنوان درس

 پزشکی/ رازی کز آموزشی درمانی:دانشکده/ مر ساعت( 36) 2: تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 یک ترم تحصیلی :/ کارگاه/دورهمدت زمان ارائه درس تعداد گروه هدف:

 -پزشکی :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 آموزیکار
 زمان شروع:

 :)مدیر گروه( مشخصات استاد مسؤول

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 مرتضی
رهبر 

 رمسریطا
 forensicmedicinegums@gmail.com  33۵3٠٣6٩ دانشیار

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 forensicmedicinegums@gmail.com  33۵3٠٣6٩ استادیار بادسار علیرضا

 حمید
محمدی 

 کجیدی
 forensicmedicinegums@gmail.com  33۵3٠٣6٩ استادیار

 Kd388@yahoo.com 09188716156 33۵3٠٣6٩ یاراستاد پسند دل کورش

 forensicmedicinegums@gmail.com  33۵3٠٣6٩ استاد عطارچی میر سعید

 

  الکترونیک دورهطرح 
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 معرفي و اهداف درس

 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 022تا  052. معرفي مختصري در حدود 1
 شکی در جهت تقویت هدف اصلی آموزش پزشکی می باشد که عبارت است از تربیـتهدف نهایی دوره ی آموزش اخالق پز

 پزشکان شایسته ای که بتوانند ضمن رعایت عدالت، شأن و حقوق انسانی، باعث ارتقای سطح سالمت آحاد جامعه خود باشند.

ش آن ارائه می شود. بـه گونـه ای   به شکل کاربردی و با مراعات ظرافت های الزم در آموزدر این درس مباحث اخالق پزشکی .

دانشـجویان ضـمن   که بتوان انتظار داشت تا آموزه های اخالقی بتوانند منجر به تغییر رفتار حرفه ای و نگرش پزشـکان گـردد.   

و جلسـاتی از   مطالعه می نمایند که به تدریج توسط اساتید بارگزاری می گردد درسی نوید فایل های سیستم مجازیحضور در 

اصول اخالق پزشکی آشنا می شوند و به تدریج مباحث اختصاصـی  با فراگیران ابتدا در  بصورت وبیناری ارائه می گردد.آموزش 

همچنـین در طـول تـرم از     .آشنا می شوند و... در چالش های اخالق در بالین و پژوهش صحیح اخالق پزشکی و نحوه مدیریت

ه فراگیران باید بـه آنهـا در مهلـت مشـخس پاسـد دهنـد. نحـوه ارزیـابی         ن و بارگذاری می گردد کیطرف اساتید تکالیفی تعی

همچنـین گـزارش مـوردی کـه از بـالین بیمـاران بـا        . می باشـد دانشجویان بر حسب تکالیف در طول ترم و امتحان پایان ترم 

شی، ماننـد برگـزاری   فعالیتهای آموزموضوعات و چالش های اخالقی ثبت و گرارش می گردد نیز نمره در نظر گرفته می شود. 

و فعالیت پژوهشی مانند انجام طرح پژوهشی در قالب گزارش موردی و.... چاپ مقاله پزشکی اخالق  مرتبط با کنفراس مجازی 

در  ی درسـی می تواند نمره تشویقی داشته باشد. بدیهی است نحوه حضور فراگیران و استفاده از فایل ها یاخالق پزشکمرتبط 

 ن نامه های آموزش مجازی لحاظ خواهد شد.  فضای مجازی طبق ایی

 /كارگاه/دوره:اهداف كلي درس
 دانشجویان بتوانند در نظام ارائه ی خدمات سالمت، موضوعات اخالقی رایج را شناسایی و تحلیل نموده و در این موارد -٣

 به روشی صحیح تصمیم گیری نمایند.

 

 /كارگاه/دوره:اهداف اختصاصي درس

 :دورهر انتظار می رود در پایان دستیادانشجو/ از 
 شناخت جنبه های انسانی و، شناخت و پذیرش تعهدات حرفه ای، آشنایی و شناخت موضوعات اصلی اخالق پزشکی دانش: حیطهدر  -٣

یی ، از مجموعه انتظاراتی که آموزه های اسالمی و فقه پزشکی از یـک طبیـب شایسـته دارد آگـاهی یابـدن توانـا      اخالقی حرفه ی پزشکی

تشخیصی موضوعات اخالق پزشکی را در حرفه ی خود داشته باشد، زیر بنای دانشی به منظور اتخـا  تصـمیمات اخالقـی در پزشـکی را     

 کسب نماید و به تعهدات خود به عنوان یک پزشک آگاهی داشته باشد.

 

وظیفـه  ، اخـالق پزشـکی در محـیط کـار    ب موضـوعات  خاص به شان و کرامت انسانی مراجعین داشته باشد، توجه  نگرش: حیطهدر  -2

تعهـد بـه عـدالت و عـدم     ، حرفـه ای  شناسی و مسؤولیت پذیری در مقابل بیماران، جامعه، قانون و حرفـه پزشـکی و تعهــد بــه تعــالی   

ـ   را ضروری بدانـد  یمار به عنوان یک انسان حقوق باحترام به ، را ضروری بداند تبعیض در ارایه خدمات ه تفاوتهـای  و توجـه نشـان دادن ب

مدنظر قرار بدهد و اولویت منافع بیمار بر منافع شخصی خود به عنوان پزشک را در  ناتوانیهای بیمار فرهنگـی و مـذهبی، سـن، جـنس و

 نظر بگیرد.  

 جلـب مشـارکت بیمـاران و بسـتگان ایشـان در تصـمیمات      ، ایجاد توانمندی تصمیم گیری اخالقی و طبابت اخالقی مهارت: حیطهدر  -3

توانایی ارزیابی و ارتقاء عملکرد خود در مراعات تعهدات حرفه ، موضوعات اخالق پزشکی تشخیصی درمانی و تعامل موثر با ایشان در مورد

 کسب مهارتهای الزم برای پیاده سازی تعهدات حرفه ای و تصمیمات اخالقی اتخا  شدهو  ای
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 .......................نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 

تاریخ 

 شروع
 تاریخ پایان

در ایران  اخالق پزشكيتاریخچه  1

 و جهان /اخالق پزشکی در اسالم
    1 دکتر رهبر

2 
مالحظات اخالقي در آموزش 

 پزشکی

 

    1 عطارچیدکتر 

    1 دکتر رهبر بیمار حقوق منشور  3

    1 رهبردکتر  و مسئولیت اخالقیحرفه اي تعهد 4

    1 بادساردکتر   مسئولیت پزشك 5

6 
 رداري و سقط و مالحظاتبا

آغاز مالحظات اخالقی ) اخالقي

 حیات(

    1 رهبردکتر 

    1 دکتر دلپسند اتونومي و حقیقت گویي 7

 فن آوري نوین و مسائل 8

 همستحدث
    1 رهبردکتر 

    1 بادسار دکتر یمارارتباط پزشك و ب 9

    1 عطارچیدکتر  درمانتعارض منافع در  11

    1 محمدیدکتر   رازداري 11

    1 محمدیدکتر  و ثبت مستندات  رضایت نامه 12

    1 عطارچیدکتر  اخالق در پژوهش 13

 مالحظات اخالقی پایان حیات  14
 رهبردکتر 

 /دکتر دل پسند
1    

زمان نظام راهنمای اخالقی سا 15

 پزشکی و کدهای اخالقی
    1 دلپسنددکتر 

    1 دکتر دلپسند قوانین حوزه سالمت 16

    1 دلپسنددکتر تخصیص منابع در نظام سالمت 17

مسئولیت حرفه مندان در حوادث  18

 و بالیا
    1 دلپسنددکتر

    1 دلپسنددکتر حریم خصوصی بیمار 19

    1 دلپسنددکتر پوشش حرفه ای  21
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف /شركت كنندگاندانشجو وظایف توضیح خیر بلي

     ▀ و منابع اصلیمحتوای 

     ▀ بیشتر مطالعه منابع

     ▀ تمرین ها

      تاالر گفتگو

     ▀ طرح سوال

      سواالت متداول

     ▀ آزمون

      اتاق گفتگو

     ▀ کالس آنالین

      اخبار

      نظرسنجی

      خود آزمون

     ▀ هاتکالیف و پروژه

 

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…..و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید ) 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 



 

5 

 :منابع اصلي درس
 ،برای فردا ٣3٩2پزشک و مالحظات اخالقی، دکتر باقر الریجانی، پاییز  -٣

 

 

 

 :بیشتر مطالعه منابع
 هراندانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ت درسنامه های اخالق پزشکی -٣

 

 نوع محتوا
  فیلم اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن ▀پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود ▀قابل دانلود

 

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

حصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکالیف درس خود برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم ت

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

٣ 
تعارض منافع موجود در نظام سالمت را شناسایی  

 کند

   

    الزامات اخالقی افشای سر بیمار را تبیین نماید  2

    مسئولیت پزشک در اپیدمی و بحران را شرح دهد  3

    موارد مهم افشای خطاهای پزشکی را شرح دهد  4

۵ 
اصول اخالق پزشکی مبتنی بر فقه اسالمی تعریف  

 نماید

   

6 
مراحل اخالقی یک تحقیق در پزشکی را تبیین  

 نماید
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 ي:نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیاب

 ▀ب(  پایان دوره                 ▀ الف(  در طول ترم

 تارید / درصدنمره ارزشیابیروش 

 پایان ترم نمره ٣3 آزمون کتبی )تستی و تشریحی(

)تکلیف  آزمون کتبی )تشریحی(

 طول ترم(

 در مهلت تعیین شده نمره 2

 ترم یانپا نمره ۵ گزارش موردی

 کالسهای حضورمداوم و بموقع در

 درس

 تا پایان ترم نمره تشویقی 2تا 

 ارائه کنفرانس یا کارتحقیقاتی

 

 تا پایان ترم نمره تشویقی ۵تا 

 

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: / شرکت کنندههر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  زانهرو مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 

 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 ان ترمشرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پای 

 

 

 

 

 

  


