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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی   دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 آموزش الکترونیک

 
 

 اخالق و پزشکی قانونی  گروه آموزشی: و مسموميت یقانون یپزشک :/کارگاه/دورهعنوان درس

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

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

 زمان شروع: زیآموکار -پزشکی :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصيلی

 مشخصات استاد مسؤول:

 آدرس ایميل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 forensicmedicinegums@gmail.com  33۵3٠٣6٩ شياردان رهبر طارمسری مرتضی

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایميل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 forensicmedicinegums@gmail.com  33۵3٠٣6٩ استادیار بادسار عليرضا

 forensicmedicinegums@gmail.com  33۵3٠٣6٩ استادیار محمدی کجيدی حميد

 forensicmedicinegums@gmail.com  33۵3٠٣6٩ استاد عطارچی مير سعيد
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 معرفي و اهداف درس
 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 022تا  052. معرفي مختصري در حدود 1
اسری قرانونی در   فراگيران با وظایف و مسئوليتهای پزشکی قانونی و نحوه اظهار نظرر کارشن در این واحد درسی تالش می گردد 

بر حسب نياز و استعالم اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از محاکم قضایی ،دانشگاهها و سایر مراجرع يیصرال     کليه امور پزشرکی

درس پزشرکی قرانونی    آشرنا شروند    با نحوه تشخيص و درمان انواع مسموميتها شایع در ایران و جهان و همچنرينآشنا گردند 

مسایل قانونی پزشکی و توانمندی در رعایت دقيق آن هرا در کرار و حرفره ی پزشرکی در چرارچو       برای آشنایی کارآموزان با 

 صالحيت های علمی، عملی و حرفه ای پزشک عمومی تدوین گردیده است 

مطالعره مری    که به تدریج توسط اساتيد بارگزاری می گرردد  درسی نوید فایل های سيستم مجازیدانشجویان ضمن حضور در  

آشرنا   حيطه پزشرکی با قوانين و مقررات حاکم بر فراگيران ابتدا در  جلساتی از آموزش بصورت وبيناری ارائه می گردد  و نمایند

شده و سرس  دروس اختصاصری مربروه بره پزشرکی قرانونی و پر  از آن دروس اختصاصری مسرموميت برا انرواع داروهرا و             

ن و بارگرااری مری گرردد کره     يز طررف اسراتيد تکراليفی تعير    همچنين در طول تررم ا  موادشيميایی مورد بحث قرار می گيرد 

فراگيران باید به آنها در مهلت مشخص پاسخ دهند  نحوه ارزیابی دانشجویان بر حسب تکاليف در طول ترم و امتحان پایان تررم  

پژوهشری ماننرد    و فعاليرت مرتبط با پزشکی قانونی و مسموميت   فعاليتهای آموزشی، مانند برگزاری کنفراس مجازی می باشد

می تواند نمره تشویقی داشرته   يتو مسموم یقانون یپزشکمرتبط انجام طر  پژوهشی در قالب گزارش موردی و     چاپ مقاله 

در فضای مجازی طبق ایين نامه هرای آمروزش مجرازی     ی درسیباشد  بدیهی است نحوه حضور فراگيران و استفاده از فایل ها

  لحاظ خواهد شد 

 /كارگاه/دوره:رساهداف كلي د
 ایف و مسئوليتهای پزشکی قانونی آشنایی فراگيران با وظ-٣

محراکم  )برر حسرب اسرتعالم اشرخاص حقيقری و حقروقی       در طرب  حوه اظهار نظر کارشناسی قرانونی  نآشنایی فراگيران با  -2

  ،    (قضایی

 آشنایی با قوانين و مقررات پزشکی -3

 مسموميتها شایع در ایران  آشنایی با نحوه تشخيص و درمان انواع -4

 /كارگاه/دوره:اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستيار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
در حيطه شناختی: با ضوابط و الزامات مرتبط با مسایل کلی قانونی کار پزشکی در حيطه پزشرکی عمرومی آشرنا باشرد، برا قروانين و        -٣

گواهی عمومی استعالجی و استراحت، گزارش فوت، گزارش اجبراری بيمراری    ر گواهی ها مانندمقررات حرفه پزشکی )از قبيل نحوه صدو

ها ، نسخه نویسی، بستری اجباری    ( آشنایی کامل داشته باشد، با جنبه های قرانونی رضرایت برائرت و خطاهرای پزشرکی آشرنا باشرد،        

ارجاع به پزشکی قانونی کامال آشنا باشرد و نحروه تشرخيص و درمران     مجازات های ارائه گواهی خالف را بداند و با موارد پزشکی ضرورت 

 مسموميتها را بداند 

 

در حيطه نگرشی: تعهدات حرفه ای پزشکی را بسایرد و در طبابت خود به کار ببندد، باید سوگند نامره و راهنماهرای پزشرکی قرانونی      -2

ررات و وظایف حرفه ای که از سوی موسسه محل خدمت و یا نظام سالمت آشنا باشد تا آن ها را در کار پزشکی رعایت کند  به رعایت مق

 به او محول شده است پایبند باشد  خود را نسبت به مراجع نظارتی نظام سالمت پاسخگو بداند 

 

هرا، مشرکالت   خاص )تروما، تعيرين هویرت، خفگری    در حيطه مهارتی: بتواند ضوابط و الزامات قانونی را هنگام معاینه عمومی و موارد  -3

جنسی و مسموميتها( بيماران رعایت نماید، بتواند با توجه به ضوابط و الزامات قانونی در مورد مسایل پزشرکی بيمراران و خرانواده آن هرا     

 نماید و درمان  يصتشخ را يتهامسمومتحليل و تصميم گيری مناسب انجام دهد و بتواند بطور صحيح 



 

3 

 

 .......................نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

    1 دکتر رهبر مقدمات پزشكي قانوني 1

    1 بادساردکتر  (1اصول درمان مسموميت ) 2

    1 دکتر رهبر سيستم هاي پزشكي قانوني 3

    1 بادساردکتر  ) 2اصول درمان مسموميت ) 4

    1 دکتر رهبر ) 1مرگ شناسي ) 5

    1 محمدیدکتر  مسموميت با آمفتامين ها 6

    1 دکتر رهبر ) 2مرگ شناسي ) 7

    1 بادساردکتر  مسموميت با اسيد و قليا 8

    1 دکتر رهبر تروما 9

و آنتي  TCA مسموميت با 11

 سايكوتيك ها
    1 بادساردکتر 

    1 محمدیدکتر  يت با آفت كش هامسموم 11

    1 دکتر رهبر ) 1خفگي ها ) 12

    1 محمدیدکتر  مسموميت با قرص برنج 13

    1 رهبردکتر  (2خفگي ها ) 14

وميت با اپيوم و سمم 15

 بنزوديازپين
    1 محمدیدکتر

داروهاي و مسموميت با الكل  16

 قلبي
    1 بادساردکتر 

    1 عطارچیدکتر معدني مسموميت با مواد 17

    1 عطارچیدکتر مسموميت با فلزات و حالل ها 18
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف /شركت كنندگاندانشجو وظایف توضیح خیر بلي

     ▀ و منابع اصلیمحتوای 

     ▀ بيشتر مطالعه منابع

     ▀ تمرین ها

      تاالر گفتگو

     ▀ طر  سوال

      سواالت متداول

     ▀ آزمون

      اتاق گفتگو

     ▀ کالس آنالین

      اخبار

      نظرسنجی

      خود آزمون

     ▀ هاتکاليف 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 

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

............................................................................................................................................................................................. 
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -این درس ) عنوان کتا ، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتا  یا همه مجال
1- Harrison’s Principles of Internal Medicine/ Braunwald, Eugene / Mc Graw Hill / 2018 (Chapter: 

Disorders Associated with Environmental Exposures). 

 

2- Hofmfan ,Nelson ,howland ,Lewin,Flomenbaum.Gol d frank,Gold franks Manual of toxicologic 

Emergencies .MCGrawHill 2015. 

، مسموميت با قرص TCAآمفتامين، آنتی سايکوتيک، اپيوم و بنزوديازپين و  مسموميت با  )فصل های مرتبط با اصول درمان

 وهای قلبی(برنج و آفت کش ها، مسموميت با اسيد و قليا، الکل و دار

 

 

 :بیشتر مطالعه منابع
1- Knight B, Forensic pathology knight ,London ,Arnold press,2015 

 و قانونی پزشکی کليات– م  قربانی–    زواره توفيقی– ف  نژَاد تقدسی– ش بارونی–افشار  م -اخالقی  م  -2

 ٣331ها انتشارات علوم پزشکی تهران مسموميت

 

 نوع محتوا
  فيلم اتوران اسکورم انيميشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن ▀ینت همراه با صوتپاورپو

 )توضيح دهيد     (  سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود ▀قابل دانلود

 

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

و زمانبندی مناسبی در تکاليف درس خود  برای تنظيم تکاليف توجه کنيد لطفا به تقویم تحصيلی نيمسال توجه کرده

 لحاظ نمایيد 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

٣      

2      

3      

4      

۵ 
نحوه تشخيص و درمان مسموميت با سر  در  

 قالب یک گزارش موردی

   

    نحوه تشخيص سيليکوزیز  6
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 وه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:نح

 ▀ (  پایان دوره                 ▀ (  در طول ترمالف

 تاریخ / درصدنمره ارزشيابیروش 

 پایان ترم نمره ٣1 آزمون کتبی )تستی و تشریحی(

 در مهلت تعيين شده نمره 2 آزمون کتبی )تشریحی(

 کالسهای حضورمداوم و بموقع در

 درس

 2تا ک نمره و ی

 نمره تشویقی

 تا پایان ترم

 ارائه کنفران  یا کارتحقيقاتی

 )پایریش مقاله مرتبط با پزشکی

 قانونی یا مسموميت(

 تا پایان ترم نمره تشویقی ۵تا 

 

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

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

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونيکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس محتوای و  درسی موضوعات اخا  

 آموزشی محتوای  مطالعه 

 شده  محول  تکاليف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 ر آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری ميان ترم و پایان ترمشرکت د 

 

 

 

 

 

  


