
معرفی دوره اخالق پزشکیمعرفی دوره اخالق پزشکی  
دکتر امیراحمد شجاعی

98-99سال تحصیلی اول نیمسال 



اهداف کلی دورهاهداف کلی دوره

nآموزش اصول اخالق پزشکی و ضوابط قانونی
nشناخت و پذیرش تعهدات حرفه اي پزشکی
nتوجه به مسائل اخالقی جاري در تعامالت معمول طبابت
n  توانمندي در ارائه جامع ترین تفسیر از شرایط
nتوانمندي در به کارگیري این اصول در تصمیم گیري اخالقی



محتواي دورهمحتواي دوره
کلیات پروفشنالیسم  ):1(تعهدات و رفتار حرفه اي:  1جلسه 
 نوع دوستی و احترام): 2(تعهدات و رفتار حرفه اي: 2جلسه 
تعالی شغلی، عدالت): 3(اي  تعهدات و رفتار حرفه :3جلسه 
شرافت و درستکاري ): 4(تعهدات و رفتار حرفه اي :4جلسه 
 وظیفه شناسی ): 5(تعهدات و رفتار حرفه اي: 5جلسه 
اصول اخالق زیستی و ابزارهاي تحلیل اخالقی :6جلسه 
  تئوري هاي اخالقی :7جلسه 
اتونومی و رضایت آگاهانه: 8جلسه 
تعیین ظرفیت و تصمیم گیري جایگزین  :9جلسه 
 رابطه پزشک و بیمار: 10جلسه 
رازداري و حقیقت گویی  :11جلسه 
مالحظات اخالقی آغاز و خاتمه ي حیات  :12جلسه 
رابطه  پزشک با سایر اعضاي کادر خدمات سالمت :13جلسه 
  خطاي پزشکی: 14جلسه 
اخالق در آموزش پزشکی : 15جلسه 
منافع پزشک تعارض : 16جلسه 
راند اخالق بالینی: 17جلسه 



شیوه آموزشیشیوه آموزشی
n 13(سخنرانی(
n 4) (جلسه راند+ (بحث گروهی(

گروه کوچک طبق تقسیم بندي انجام شده در   10(بحث گروهی 
)کالسهاي کار گروهی



آموزشیآموزشی  الگ بوكالگ بوك

n  یک مورد اخالق بالینی که در طول چرخش هاي بالینی با
آنها برخورد داشته اید به همراه تجزیه و تحلیل اخالقی 

آنها



nn خواهد بودخواهد بود) ) 98/10/0798/10/07((مهلت ارائه آن حداکثر تا تاریخ مهلت ارائه آن حداکثر تا تاریخ..
nبه زبان فارسی
n  در صورت تحویل الگ بوك دیرتر از زمان مقرر، نمره دهی به

:شرح زیر خواهد بود
)نمره 3نمره از  2(نمره  75%هفته تاخیر  1تا  •
)نمره 3نمره از  1.5(نمره  50%هفته تاخیر  2تا  •
.هفته، نمره اي تعلق نخواهد گرفت 2دیرتر از  •
n  در صورت تحویل ندادن الگ بوك، دانشجو مجاز به شرکت در

.امتحان پایان ترم نمی باشد

آموزشیآموزشی  الگ بوكالگ بوك



ارزشیابی دانشجوارزشیابی دانشجو
نمره 3 )نه صرفا حضور فیزیکی(مشارکت در بحث هاي گروهی 

نمره 3آموزشیالگ بوك
نمره 14 امتحان پایان ترم

شرکت و کسب حداقل امتیاز از ھر یک از اجزای ارزشیابی دانشجو برای تمام دانشجویان الزامی است



امتحان پایانیامتحان پایانی

n تشریحی+ سؤاالت تستی
nمراجع امتحان پایانی:

مطالب تدریس شده در کالس•
)درسنامه ها و اسالیدها(منابع ارائه شده در وب سایت گروه •



حضور و غیابحضور و غیاب
n طبق مقررات دانشکده جلسه 4غیبت بیش از باà   رفتار
. می شود   

  à  انتخاب خواهد شد و دانشکده ” غیبت بیش از حد مجاز“در سیستم ثبت نمرات گزینه
.نمره دانشجو را صفر رد خواهد کرد



نمره پاداشینمره پاداشی
v   به منظور تشویق دانشجویان به مطالعه و تعمق بیشتر در

مسائل اخالق پزشکی، به فعالیت هاي علمی به شرح ذیل،  
:نمره ي تشویقی اعطا خواهد شد

q نمره ي درس خواهد بود 20نمره ي تشویقی مضاعف بر .



qفعالیت هاي علمی می تواند شامل:

نگارش مقاله ي مروري درباره یک موضوع اخالق پزشکی•

. و یا ثبت پایان نامه با موضوع اخالق پزشکی باشد•



qاعطاي این نمرات منوط به:

کسب حداقل نمره ي قبولی در درس اخالق •
و تحویل مقاله یا ثبت پایان نامه تا قبل از امتحان پایان دوره •

.  خواهد بود



n و   نمره 1/5مروري حداکثر نمره پاداشی  نگارش مقالهبراي
با موضوع اخالق پزشکی حداکثر نمره   ثبت پایان نامهبراي 

.منظور خواهد شد نمره 2پاداشی 

n داوري میزان شایستگی فعالیت ارائه شده براي دریافت تمام
یا بخشی از نمره ي پاداشی به عهده ي یک یا دو نفر از اعضاي  

گروه اخالق پزشکی است که توسط مدیرگروه انتخاب 
.خواهند شد



ارتباط و اطالع رسانی دورهارتباط و اطالع رسانی دوره
nسایت گروه اخالق پزشکی

اخبار گروه•
ضوابط دوره•
کتابچه خالصه محتواي دروس•
فرم الگ بوك•
اسالیدها•
مراجع•

nمراجعه یا تماس تلفنی با گروه:
، طبقه سوم23آذر، نبش پورسینا، پالك  16خیابان : آدرس•
66419661: تلفن•
ethicsdepart@tums.ac.ir: ایمیل•

mailto:ethicsdepart@tums.ac.ir




سایت گروه اخالق پزشکیسایت گروه اخالق پزشکی





دورهدورههمکاریهاي دانشجویان در ارزشیابی همکاریهاي دانشجویان در ارزشیابی 

n فرم نظرخواهی دانشجویان در پایان دوره
nتلفنی و ایمیلی به گروه/ فیدبک حضوري




