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  اهداف آموزشی
 تربیت«ي آموزش اخالق پزشکی باید در جهت تقویت هدف اصلی آموزش پزشکی باشد که عبارت است از  هدف غایی دوره
 »  .اي که بتوانند ضمن رعایت عدالت، شأن و حقوق انسانی، باعث ارتقاي سطح سالمت آحاد جامعه خود باشند پزشکان شایسته

ي خدمات سالمت، موضوعات اخالقی رایج را شناسایی و تحلیل کنند و بتوانند  به این منظور دانشجویان باید بتوانند در نظام ارائه
  . تصمیم گیري نمایند در این موارد به روشی صحیح

  :ي آموزش اخالق پزشکی باید به این منظور دوره
  .اي خود توانمند سازدشناخت و پذیرش تعهدات حرفه ي دانشجویان را در زمینه .1
 . ي پزشکی توانمند سازد هاي انسانی و اخالقی حرفه دانشجویان را در شناخت جنبه .2

 .  خود را افزایش دهد توجه دانشجویان به موضوعات اخالق پزشکی پیرامون .3

زیربناي دانشی و مهارتی الزم براي تصمیم گیري اخالقی به روش صحیح و با در نظر گرفتن موازین حقوقی را در  .4
  .  دانشجویان ایجاد کند

 .ها در تصمیم گیري اخالقی توانمند سازد دانشجویان را در زمینه به کارگیري این دانش و مهارت .5

  :می شود مهارتیو  نگرشی، دانشیهر سه بعد آموزش اخالق پزشکی شامل 
   :باشد ، اهداف آموزش اخالق پزشکی شامل موارد زیر میدانشیدر بعد 
 مبانی اخالق پزشکی  ·

o تئوري هاي اخالقی 

o اصول چهارگانه و ابزارهاي تحلیل اخالقی 

 ايتعهدات و رفتار حرفه ·

o کلیات پروفشنالیسم 

o دوستی و احترام نوع 

o تعالی شغلی، عدالت 

o رافت و درستکاري ش 

o شناسی وظیفه  
 موضوعات اخالق پزشکی  ·

o  اتونومی و رضایت آگاهانه 

o ارتباط پزشک و بیمار  
o  رازداري و حقیقت گویی  
o ي حیات  مالحظات اخالقی آغاز و خاتمه 
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o  خطاهاي پزشکی  
o  اخالق در آموزش پزشکی  
o تعارض منافع پزشک  
o رابطه پزشک با سایر اعضاي کادر خدمات سالمت  
o فیت و تصمیم گیري جایگزینتعیین ظر 

گیري اخالقی و طبابت اخالقی است که شامل اجزاء زیر  ، هدف آموزش اخالق پزشکی ایجاد توانمندي تصمیممهارتیدر بعد 
 : باشدمی

 توانایی برقراري ارتباط با بیماران، بستگان ایشان و سایر اعضاي کادر پزشکی در مورد موضوعات اخالق پزشکی ·

اران و بستگان ایشان در تصمیمات تشخیصی درمانی و تعامل موثر با ایشان در مورد موضوعات اخالق جلب مشارکت بیم ·
 پزشکی

 ايتوانایی ارزیابی و ارتقاء عملکرد خود در مراعات تعهدات حرفه ·

 توانایی ارائه و پذیرش انتقادات مناسب ·

هاي موجود در  اتخاذ شده در حضور محدودیتاي و تصمیمات اخالقی هاي الزم براي پیاده سازي تعهدات حرفه مهارت ·
 مؤسسات محل فعالیت

   :، اهداف آموزش اخالق پزشکی شامل موارد زیر می باشدنگرشیدر بعد 
 به موضوعات اخالق پزشکی در محیط کار خود (ethical awareness)توجه داشتن ·

بیماران و جامعه به نحوي که منافع بیمار را بر  گویی به نیازهاي کاري، قابل اعتماد بودن و پاسخسوزي، درستاحترام، دل ·
 . منافع خود اولویت دهد

 وظیفه شناسی و مسؤولیت پذیري در مقابل بیماران، جامعه، قانون و حرفه پزشکی و تعهد به تعالی حرفه اي  ·

 تعهد به عدالت و عدم تبعیض در ارایه خدمات ·

 احترام به نقش سایر اعضاي تیم خدمات سالمت  ·

 هاي بیمار  هاي فرهنگی و مذهبی، سن، جنس و ناتوانی به بیمار به عنوان یک انسان و توجه نشان دادن به تفاوتاحترام  ·

 انتقاد پذیري و نگرش نقادانه نسبت به خود ·

  تعهد به حفظ سالمت خود و سایر اعضاي تیم خدمات سالمت ·
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  دهی محتوا سازمان

 :ب عنوان شده در جدول ذیل خواهد بودسازماندهی محتوا و  به شکل ارایه مباحث در قال

 
  یک جلسه   تئوري هاي اخالقی  1
  یک جلسه  اصول چهارگانه و ابزارهاي تحلیل اخالقی  2
  یک جلسه  اتونومی و رضایت آگاهانه   3
  یک جلسه  گیري جایگزین تعیین ظرفیت و تصمیم  4
  یک جلسه  کلیات پروفشنالیسم): 1(اي تعهدات و رفتار حرفه  5
  یک جلسه  دوستی و احترام نوع): 2(اي ات و رفتار حرفهتعهد  6
  یک جلسه  تعالی شغلی، عدالت): 3(اي تعهدات و رفتار حرفه  7
  یک جلسه  شرافت و درستکاري ): 4(اي تعهدات و رفتار حرفه  8
  یک جلسه  شناسی وظیفه): 5(اي تعهدات و رفتار حرفه  9

  یک جلسه  تعارض منافع پزشک   10
  یک جلسه  شک با سایر اعضاي کادر خدمات سالمت ي پز رابطه  11
  یک جلسه  ي حیات  مالحظات اخالقی آغاز و خاتمه  12
  یک جلسه  گویی رازداري و حقیقت  13
  یک جلسه   خطاهاي پزشکی  14
  یک جلسه  اخالق در آموزش پزشکی    15
  یک جلسه ي پزشک و بیمار رابطه  16
  یک جلسه  راند اخالق پزشکی  17
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  :ن درسعنوا

  هاي اخالقی تئوري

  :اهداف اختصاصی
  : دانشجو باید
  .ها در عمل نیز استفاده نماید هاي اخالقی بداند و بتواند از این تئوري ي تئوري اطالعات کلی را در مورد اصول اولیه )١
  .گاه شودآ ي اخالقی رایجها از مشکالت و نقاط ضعف تئوري )٢
 .هاي اخالقی رایج استدالل نماید اصول هر یک از تئوري را بر اساسزشکی پمسائل جدید اخالق بتواند  )٣
 . فلسفی اخالق اسالمی را شرح دهدفقهی و مبانی  )٤
  .هاي اخالقی استفاده کند هاي اخالقی از تئوري گیري بتواند براي تصمیم )٥
 .ي بین اخالق و حقوق و فقه را بداند رابطه )٦

  
  :روش آموزش جلسه

  یسخنران
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  :عنوان درس

  چهارگانه و ابزارهاي تحلیل اخالقی اصول

  :اهداف اختصاصی
  : دانشجو باید
را در چنـد سـطر توصـیف    ) اصل اتونومی، سودرسانی، عدم اضرار و عـدالت (اخالق پزشکی  ي بتواند اصول چهارگانه )١

 .هاي کاربردي آن مثال بزند نماید و از استفاده
بنـدي   ها را براساس اهمیـت اولویـت   الینی را تشخیص دهد و آني اخالق پزشکی مطرح در موارد ب بتواند اصول چهارگانه )٢

  .کند
 . ها مثال بزند دو روش تجزیه و تحلیل اخالقی را توصیف کند و براي هر کدام از روش )٣
 .کار بندد بتواند در برخورد با موراد بالینی اخالق پزشکی روش تجزیه و تحلیل اخالقی فرا گرفته را به )٤
 .ي اخالقی بداند اخالق پزشکی را با اصول اولیهجایگاه و ارتباط اصول  )٥
 .ي اخالق پزشکی بداند نقاط ضعف و قوت حل مسائل بالینی را با استفاده از اصول چهارگانه )٦
 . کار بندد بتواند در برخورد با موراد بالینی اخالق پزشکی روش تجزیه و تحلیل اخالقی فرا گرفته را به )٧

  
  :روش آموزش جلسه

  سخنرانی
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  :عنوان درس

  اتونومی و رضایت آگاهانه

  :اهداف اختصاصی
  : دانشجو باید

 .رضایت آگاهانه را تعریف کند )1
 . هاي رضایت آگاهانه را بیان کند ضرورت )2
 .ي اخذ رضایت آگاهانه را بداند عناصر رضایت آگاهانه را شمرده و توصیف کند و نحوه )3
 . ن کندهاي موضوع رضایت آگاهانه را بیا زمینه و ریشه )4
 .موارد استثناي رضایت آگاهانه را بیان نموده و مثال بزند )5
 .قادر باشد تا یک رضایت معتبر را از غیر معتبر افتراق دهد )6
  .اهمیت توجه و احترام به حق خودمختاري بیمار را بداند )7

  

  :روش آموزش جلسه
  هاي کوچک و بحث در گروه سخنرانی
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  :عنوان درس

  گیري جایگزین و تصمیمتعیین ظرفیت 

  :اهداف اختصاصی
  : دانشجو باید

 .گیري جایگزین هستند را بشناسد مواردي که نیازمند تعیین ظرفیت و تصمیم )1
 .گیري جایگزین  را تعریف نماید گیري داوطلبانه و تصمیم ظرفیت، تصمیم )2
 .گیري جایگزین آشنا شود هاي موجود براي تعیین ظرفیت و تصمیم با چارچوب  )3
کودکان، بیمـاران نـاتوان ذهنـی، بیمـاران مبـتال بـه اخـتالالت        ( گیري جایگزین ي موارد رایج تعیین ظرفیت و تصمیم ارهدرب )4

 .تحلیل اخالقی نماید) روانپزشکی
 .گیري جایگزین ترسیم نماید گیري در خصوص چگونگی تعیین ظرفیت و تصمیم یک درخت تصمیم )5
کودکان، بیماران ناتوان (ین در طی کار بالینی و در مواجهه با موارد واقعی گیري جایگز به اهمیت تعیین ظرفیت و تصمیم )6

 .توجه داشته باشد) ذهنی، بیماران مبتال به اختالالت روانپزشکی و سایر موارد

  
  

  :روش آموزش جلسه
  هاي کوچک  بحث در گروهسخنرانی و 
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  :    عنوان درس 

  کلیات پروفشنالیسم): 1(اي و رفتار حرفه اتتعهد
  :اهداف اختصاصی

  : دانشجو باید
 .حرفه را تعریف کند )١
 .حرفه را از کسب و کار افتراق دهد )٢
 .اي را لیست کند خصوصیات یک حرفه )٣
  .را  درك کند اهمیت عملکرد حرفه اي )٤
 .ي پزشکی را نام ببرد و از هر یک مثال بزند تعهدات حرفه )٥
 .کند اي را فهرستخصوصیات یک فرد حرفه )٦

  
  :روش آموزش جلسه

  هاي کوچک  بحث در گروهو  سخنرانی
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  :    عنوان درس 

  و احترام دوستی نوع): 2(اي و رفتار حرفه اتتعهد
  :اهداف اختصاصی

  : دانشجو باید
 .اهمیت ترجیح دادن منافع بیمار بر منافع خود را در حرفه بشناسد )١
 .را براي پزشک بپذیردنقش حافظ و مدافع منافع بیماران بودن  )٢
 .هاي بیمار را بشناسد اهمیت صرف وقت و حوصله و توجه به نگرانی )٣
 .ضرورت دلسوزي و همدردي در تعامل با بیمار را درك کند )٤
 . اهمیت کمک به همکاران خود و به اشتراك نهادن دانش و مهارتهاي خود با آنها را بپذیرد )٥
 .کیفیت مراقبت را درك کندضرورت همکاري در فعالیتهاي ممیزي و کنترل  )٦
 .اي براي خودداري از انجام وظیفه خود قرار ندهد ریسک غیر قابل اجتناب شغل خود را بپذیرد و آن را بهانه )٧

  .اهمیت پایبندي به منافع بیمار را در حضور محدودیتهاي سازمانی درك کند
  

  :روش آموزش جلسه
  هاي کوچک  بحث در گروهسخنرانی و  
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  :    ان درس عنو

  تعالی شغلی، عدالت ): 3(اي و رفتار حرفه اتتعهد
  :اهداف اختصاصی

  : دانشجو باید
 .هاي پزشکی را درك کند اهمیت یادگیري مادام العمر دانش و مهارت )١
 .اهمیت خود ارزیابی دانش و توانایی هاي خود را بشناسد )٢
 .خود را ملزم به فراگیري بر اساس بیماران خود بداند )٣
 . جستجو و پذیرش فیدبک ها را درك کندلزوم  )٤
 .ي خدمات را بداند تعریف و اهمیت عدالت در ارائه )٥
 .درمانی را تشخیص دهد/ هاي تشخیصی ي اثربخشی سرویس اهمیت مدیریت هزینه )٦
 .بجا را تعریف کندي برخورد با درخواست درمان نا شیوه )٧
 .ضرورت احترام به بیمار را بشناسد )٨
احترام بـه حـریم   , خطاب قرار دادن و تعامل کالمی محترمانه با بیمار(نه با بیمار را فهرست کند ضروریات ارتباط محترما )٩

 )احترام به اعتقادات مذهبی و باورهاي فرهنگی بیمار, رعایت رازداري بیمار، احترام به حق اتونومی بیمار, خصوصی بیمار
 .را محترم بداند هاي فرهنگی و مذهبی بیماران توجه داشته باشد و آن به تفاوت )١٠
 

  :روش آموزش جلسه
  هاي کوچک بحث در گروهسخنرانی و  
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  :    عنوان درس 

  شرافت و درستکاري): 4(اي و رفتار حرفه اتتعهد
  :اهداف اختصاصی

  : دانشجو باید
 .ضرورت درستکار بودن و اجتناب از فریب را درك کند )1

a. اهمیت پذیرش مسئولیت خطا 
b. توانایی خود اجتناب از بزرگنمایی 
c. اجتناب از تقلب 
d. گزارش صادقانه و دقیق وقایع 
e.  اجتناب از فریب بیمار 

 .عتماد بیمار از طریق آراستگی و پوشش مناسب را درك کندضروررت حفظ ا )2
اي پزشـک   اي همکـاران را از مصـادیق تعهـدات حرفـه     ي سوء رفتار حرفه ي منصفانه با همکاران و افشاي عادالنه رابطه )3

 . برشمارد
  .هاي سازمانی درك کند اهمیت پایبندي به شرافت و درستکاري را در حضور محدودیت )4
 

  :روش آموزش جلسه
  بحث در گروه هاي کوچک سخنرانی و  
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  :    عنوان درس 

  شناسی وظیفه): 5(اي و رفتار حرفه اتتعهد
  :اهداف اختصاصی

  : دانشجو باید
 . را درك کند وقت شناسیوظیفه و  به موقعاهمیت انجام  )١
 . را درك کند وظیفه شناسیوظیفه و  دقیقاهمیت انجام  )٢
 . اهمیت انتقال کامل مسئولیت و تداوم خدمات را بشناسد )٣
 .اهمیت کار تیمی را درك کند )٤
 .اهمیت تالش و همکاري در بهبود کیفیت خدمات و ایمنی بیماران را درك کند )٥
 

  :روش آموزش جلسه
  چک بحث در گروه هاي کوو  سخنرانی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 محتواي آموزشي جلسات                                            ١٦

 
  :عنوان درس

  تعارض منافع پزشک و بیمار
  

  :اهداف اختصاصی
  : دانشجو باید

  

 .تعارض منافع را تعریف کند )١
 .هاي مقابله با تعارض منافع را نام برده و آنها را توضیح دهدروش )٢
 .دهد را نام ببردشرایطی که پزشک را در معرض تعارض منافع قرار می )٣
  .بندي نمایدشود را دستههاي مختلف دچار تعارض منافع می ر موقعیتشرایطی که پزشک د )٤
  .اي خود تشخیص دهدموارد تعارض منافع را در موقعیتهاي مختلف حرفه )٥
 .گیري نمایددر موارد شایع پیرامون خود تعارض منافع را تحلیل و به شکل صحیح تصمیم )٦
 .بندي نمایددسته...) پژوهشی، مالی، شهرتی و(لف موارد تعارض منافع در محیط خود را براساس شرایط مخت )٧
 .گیري اخالقی نماید در مورد پذیرش یا رد هدایا بر حسب موقعیت و شرایط، تصمیم )٨
  . به  موارد تعارض منافع در محیط کاري خود حساس باشد )٩

 .اهمیت ضرورت انجام آشکارسازي و نیز پرهیز از خود ارجاعی را درك کند  )١٠
  

  روش آموزش جلسه
  هاي کوچک خنرانی و بحث در گروهس



  ١٧                                                دوره پزشكي عمومي  ،كتابچه درس اخالق پزشكي
 

  :عنوان درس

  رابطه پزشک با سایر اعضاي کادر خدمات سالمت
  :اهداف اختصاصی

  : دانشجو باید
   .ي برخورد با خطاي آنان را تعریف نماید مفاهیم اهمیت ارتباط با همکاران و نحوه )١
 . چارچوب هاي موجود براي مشاوره و برخورد با خطا را تشریح نماید )٢
  .اي که نیاز به برقراري ارتباط مناسب با سایر همکاران دارد را در محیط اطراف خود شناسایی کند رد ویژهموا )٣
 .مواردي که نیاز به برخورد مناسب با نحوه خطاي همکاران دارد را در محیط اطراف خود شناسایی کند )٤
 .ان را بدانداهمیت شناخت حدود دانش و مهارت خود و ضرورت نیاز ارجاع  با سایر همکار )٥
 .روش برخورد صحیح با خطاي همکاران را بداند  )٦
کـادر پرسـتاري، خـدماتی و اداري را مهـم بدانـد و اهمیـت ارتبـاط        : نقش سایر اعضاي کادر خدمات سالمت شـامل  )٧

 . محترمانه و توام با همیاري با ایشان را تشخیص دهد
 . ي منصفانه با همکاران را بشناسد اهمیت برقراري رابطه )٨
 . اي همکار را بشناسدي افشاي عادالنه سوء رفتار حرفه ورت و شیوهضر )٩

  .با سایر همکاران ارتباط مناسب برقرار نماید و با ایشان به شکل صحیح مشاوره نماید )١٠
  

  :روش آموزش جلسه
  هاي کوچک سخنرانی و بحث در گروه

  
  
  
  
  
  
  



 محتواي آموزشي جلسات                                            ١٨

 
  :عنوان درس

  ي حیات مالحظات اخالقی آغاز و خاتمه
  :صیاهداف اختصا

  : دانشجو باید
  . حقوق قانونی و اخالقی جنین را براساس رویکردهاي رایج توضیح دهد )١
 . تعارض منافع مادر و جنین را تعریف کند )٢
 . ها به روش درست داوري اخالقی کند موارد رایج تعارض منافع مادر و جنین را شرح دهد و در مورد آن )٣
 . اسالمی ایران فهرست کندموارد مجاز سقط جنین را براساس قانون جمهوري  )٤
 .در جمهوري اسالمی ایران را ترسیم کند درمانیي سقط جنین  گیري درباره جریان فرآیند تصمیم )٥
 .  بیمار ترمینال را تعریف کند )٦
 . هاي نگهدارنده در بیماران ترمینال را تعریف کند درمان )٧
 . هاي نگهدارنده را لیست کند درمان هاي نگهدارنده و تصمیم به قطع موضوعات اخالقی مربوط به حد درمان )٨
 . را تعریف کند اتانازي و انواع آن )٩

 . مسائل اخالقی مربوط به اتانازي را لیست کند  )١٠
 . مسائل اخالقی دستور عدم احیاء را لیست کند  )١١

  مالحظات اخالقی مربوط به مرگ مغزي و اهداي عضو را شرح دهد 
  

  :روش آموزش جلسه
  کوچک سخنرانی و بحث در گروههاي

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٩                                                دوره پزشكي عمومي  ،كتابچه درس اخالق پزشكي
 

  :عنوان درس

  گویی رازداري و حقیقت

  :اهداف اختصاصی
  : دانشجو باید

 . علل ضروري بودن رازداري را لیست کند )١
 .شرایط افشاي بدون مجوز راز بیماران را تعریف کند )٢
 .ي موردهاي  مربوط به افشاي بدون مجوز راز بیماران بحث کند درباره )٣
 . یست کندعلل ضروري بودن حقیقت گویی را ل )٤
 .ي حقایق ناگوار به بیمار را لیست کند دالیل ارائه )٥
 .ي حقایق ناگوار به بیمار را تعریف کند ي ارائه نحوه )٦
 .  شرایط کتمان حقایق ناگوار از بیمار را لیست کند )٧
 .ي موردهاي مربوط به کتمان حقایق ناگوار از بیمار بحث کند درباره )٨
 . را لیست کند درمانیگفتن حقایق در تیم  شرایط فرد مسئول )٩

 . مسائل اخالقی مربوط به درمان با پالسبو را لیست کند  )١٠
  

  :روش آموزش جلسه
   هاي کوچک بحث در گروهسخنرانی و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 محتواي آموزشي جلسات                                            ٢٠

 
  :عنوان درس

  خطاي پزشکی
  :اهداف اختصاصی

  : دانشجو باید
 . پزشکی را تعریف نماید و چند مثال براي هر یک بیان نماید مسؤولیتانواع    )١
 . پزشکی را تعریف نماید و براي هر یک چند مثال بیاورد قصورانواع  )٢
 . گیري اخالقی صحیح در موارد بروز خطاي پزشکی را بداند تصمیم )٣
 . موارد ابراز و عدم ابراز خطاي پزشکی را بداند )٤
 .را بداند و پزشک بیمار هاي حاصل از ابراز و عدم ابراز خطاي پزشکی براي سودمندي )٥
 . را بداند و پزشک بیماراز ابراز و عدم ابراز خطاي پزشکی براي حاصل  صدمات )٦
 . عوامل مؤثر در شکایت از پزشکان را بداند  )٧
 .مواد قانونی در خصوص قصور پزشکی را بداند  )٨
  .ابراز خطاي پزشکی را بداند ي نحوه )٩

  
  :روش آموزش جلسه

  سخنرانی
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢١                                                دوره پزشكي عمومي  ،كتابچه درس اخالق پزشكي
 

  :عنوان درس

  اخالق در آموزش پزشکی
  :صاصیاهداف اخت

  : دانشجو باید
نظیر بیماران بی (ي آموزش پزشکی در شرایط عام و حاالت خاص  ي اخالق پزشکی را در حیطه کاربرد اصول چهارگانه )١

  . تشریح کند  )هوش و افراد متوفی
  . ي آموزشی از بیمار را بر اساس اصول چهارگانه تجزیه و تحلیل کند هاي استفاده بتواند موقعیت )٢
هاي خود و شرایط بیمار، در مورد نوع مشارکت خود در انجام اقدامات  قدامات مورد نظر، سطح توانمنديبر اساس نوع ا )٣

 . درمانی براي بیماران تصمیم گیري نماید -تشخیصی
  

  :روش آموزش جلسه
   بحث در گروههاي کوچکسخنرانی و 

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 محتواي آموزشي جلسات                                            ٢٢

 
  :عنوان درس

  ارتباط پزشک و بیمار

  :اهداف اختصاصی
  : ایددانشجو ب
 . اهمیت ارتباط پزشک و بیمار را بشناسد )١
 . ضروریات اخالقی ارتباط موثر پزشک و بیمار را برشمارد )٢
  .مشارکت جویانه و ارتباط پدر ساالرانه را تعریف کندو تفاوت ارتباط موثر  )٣
  . حدود اختیارات پزشک در برقراري و قطع ارتباط با بیمار را برشمارد )٤
 .شک و بیمار را تعریف نمایدي صحیح مالی بین پز رابطه )٥
 . ي پزشک و بیمار را توضیح دهد نقش دانشجو در رابطه )٦
 

  

  :روش آموزش جلسه
  هاي کوچک سخنرانی و بحث در گروه

  


