
 
   98-99 اول سالاخالق پزشکی نیم برنامه درس

  
  

    14 – 16ساعت  :زمان
  امیراحمد شجاعی دکتر :مسئول هماهنگی درس و راهنمایی دانشجویان

  سومطبقه  ،23، پالك نبش پورسینا ،آذر 16خیابان  :آدرس گروه
  66419661 :تلفن

جلسه
 

 محل برگزاري مدرس روش تدریس عنوان مباحث روز تاریخ

 تاالر عزلت جعفریاندکتر  سخنرانی کلیات پروفشنالیسم ):1(ايتعهدات و رفتار حرفه شنبه 23/06/1398 1

2 
 هاي کوچک  کالس * هاي کوچک بحث در گروه و احترام  دوستینوع): 2(ايتعهدات و رفتار حرفه شنبه  30/06/1398

  ، دکتر پارسا، دکتر نمازيشمسی، دکتر پارساپور، دکتر شجاعی، دکتر عقیلی، دکتر بحرینی، دکتر صمديکتر دکتر عمادي، دکتر اصغري، د: اساتید جلسه نوع دوستی و احترام* 

 دانشجوتاالر  اصغريدکتر  سخنرانی تعالی شغلی، عدالت):3(ايتعهدات و رفتار حرفه شنبهچهار 10/07/1398 3

4 
 هاي کوچک کالس ** هاي کوچک بحث در گروه ريکا شرافت و درست): 4(ايتعهدات و رفتار حرفه شنبه 13/07/1398

  ، دکتر پارسا، دکتر نمازيپارساپور، دکتر صمدي، دکتر بحرینی، دکتر شمسیدکتر میرزازاده، دکتر اصغري، دکتر شجاعی، دکتر عقیلی، دکتر : کاري اساتید جلسه شرافت و درست **

5 
 هاي کوچک کالس *** هاي کوچک بحث در گروه اسیشن وظیفه): 5(ايتعهدات و رفتار حرفه شنبه 20/07/1398

 نمازي، دکتر اصغريپور، دکتر پارساپور، دکتر  پور، دکتر علی ، دکتر شمسی، دکتر شجاعی، دکتر رحیمی، دکتر پارسا، دکتر سهرابلبافدکتر : شناسی اساتید جلسه وظیفه ***

 تاالر عزلت دکتر واشقانی  سخنرانی اصول چهارگانه و ابزارهاي تحلیل اخالقی شنبه 11/08/1398 6

 تاالر عزلت دکتر نمازي سخنرانی تئوري هاي اخالقی شنبه 18/08/1398 7

 تاالر عزلت دکتر عقیلی سخنرانی  اتونومی و رضایت آگاهانه شنبه 25/08/1398 8

 زلتتاالر ع دکتر نجاتی صفا سخنرانی تعیین ظرفیت و تصمیم گیري جایگزین شنبه 02/09/1398 9

 تاالر عزلت دکتر پارسا سخنرانی رابطه پزشک و بیمار شنبه 09/09/1398 10

 تاالر عزلت دکتر کاظمیان سخنرانی گویی رازداري و حقیقت شنبه 16/09/1398 11

 تاالر عزلت  دکتر پارساپور  سخنرانی ي حیات  مالحظات اخالقی آغاز و خاتمه شنبه 23/09/1398 12

 تاالر عزلت جعفریاندکتر  سخنرانی رابطه پزشک با سایر اعضاي کادر سالمت شنبه 30/09/1398 13

 تاالر عزلت دکتر تقدسی نژاد سخنرانی خطاهاي پزشکی شنبه 07/10/1398 14

 تاالر عزلت پور دکتر سهراب سخنرانی اخالق در آموزش پزشکی شنبه 14/10/1398 15

 تاالر عزلت اهیدکترش سخنرانی تعارض منافع شنبه 21/10/1398 16

 هاي کوچک کالس -- هاي کوچک بحث در گروه راند اخالق بالینی شنبه 28/10/1398 17

  

  ".می باشد 07/10/9813تاریخ  مهلت پایانی تحویل الگ بوك  "


