
 1401-1402 اولبرنامه درس اخالق پزشكي نيمسال  
 ( 1401/ 14/10الي   1401/ 03/10)

 

 دکتر امیراحمد شجاعی   مسئول هماهنگي درس و راهنمايي دانشجويان: 
 ، طبقه سوم 23آذر، نبش پورسینا، پالک    16خیابان    آدرس گروه: 

 66419661  تلفن: 
 

 

 مدرس  عنوان مبحث زمان تاریخ / روز 
محل 

 برگزاری 

 شنبه 
03/10/1401 

10:00 – 08:30 
 تاالر کاووسی گوشکی دکتر احسان شمسی تاریخچه و گستره اخالق پزشکی 

11:45 – 10:15 

 تاالر عزلت دکتر امیراحمد شجاعی درآمدی بر اخالق پزشکی  12:30 – 14:00

 یکشنبه
04/10/1401 

10:00 – 08:30 
 حمیدرضا نمازی دکتر  فلسفه اخالق پزشکی 

ی 
وس

کاو
الر 

تا
 

11:45 – 10:15 

 دکتر سیدعبدالصالح جعفری  پزشکی  و فقه  رابطه اخالق و حقوق 12:30 – 14:00

 دوشنبه
05/10/1401 

10:00 – 08:30 
 دکتر مجتبی پارسا  رابطه پزشک و بیمار

11:45 – 10:15 

 امیراحمد شجاعیدکتر  یخصوص میو حر یرازدار 12:30 – 14:00

 شنبهسه 
06/10/1401 

 تعطیل رسمي 

 شنبهچهار
07/10/1401 

10:00 – 08:30 
 دکتر علیرضا پارساپور  رضایت آگاهانه

11:45 – 10:15 

 دکتر حمیدرضا نمازی  فلسفه پزشکی  12:30 – 14:00

 شنبه 
10/10/1401 

 تعارض منافع 08:30 – 10:00
 دکتر مجتبی پارسا 

جو 
نش

 دا
الر

تا
 

 اخالق در آموزش پزشکی  10:15 – 11:45

 دکتر حمیدرضا نمازی  حقیقت گویی و خبر بد  12:30 – 14:00

 شنبهیک
11/10/1401 

 های اخالقی در ارتباط پزشکی و بیمارمهارت 08:30 – 10:00
 دکتر امیراحمد شجاعی

 همکارهای اخالقی در ارتباط پزشکی و مهارت 10:15 – 11:45

 دکتر حمیدرضا نمازی  اخالق پزشکی در حوزه عمومی  12:30 – 14:00

 دوشنبه
12/10/1401 

 عدالت در سالمت  08:30 – 10:00

 خطای پزشکی 10:15 – 11:45 دکتر امیراحمد شجاعی

 اخالق پزشکی در بحران  12:30 – 14:00

 شنبهسه 
13/10/1401 

 اخالق در پژوهش  08:30 – 10:00
 گوشکی دکتر احسان شمسی

 اخالق سالمت عمومی  10:15 – 11:45

 دکتر امیراحمد شجاعی حل مسائل اخالقی در بالین 12:30 – 14:00

 چهارشنبه
14/10/1401 

 های اخالقی در پیوند اعضا جنبه 08:30 – 10:00
 گوشکی دکتر احسان شمسی

 های پایان حیاتهای اخالقی در مراقبتجنبه 10:15 – 11:45

14:00 – 12:30 
 دکتر علیرضا پارساپور  آغاز حیات

15:45 – 14:15 

 

 باشد. مي 1401ماه  دی  14ها توسط نماينده روز چهارشنبه بوکمهلت پاياني دريافت فايل الگ •

 راس ساعت مقرر آغاز شود.  دانشجويان عزيز خواهشمند است کمي قبل از شروع کالس درس تشريف بیاوريد تا کالس درس •

 


