
 

 

 بسمه تعالی

 گروه آموزشی اخالق پزشکی

 اخالق در سالمت عمومی: (Course Plan)طرح درس 

 

 اخالق پزشکی  رشته / گرایش 

 ( .Ph.Dدکترای تخصصی ) مقطع تحصیلی 

 نظریواحد  ۱ نوع و تعداد واحد 

  واحد( 4اخالق پزشکی عمومی ) پیش نیاز / همزمان 

 اخالق پزشکی گروه آموزشی ارائه دهنده 

 دکتر احسان شمسی گوشکی مسؤول درس 

 دکتر احسان شمسی گوشکی مدرس/ مدرسین 

های موضوو  اخوالق در مودیری  ین درس به استانداردها و چهارچوبا توصیف درس 

 نظام سالم  می پردازد.

آگاهی از جنبه های اخالقوی مودیری  نظوام سوالم  و کسوت قودر   پیامدهای یادگیری 

 و اداره نظام سالم . سیاس  گذاریتحلیل اخالقی 

  اهداف اختصاصی درس 

 روش آموزش: 

ی )در صور  وجود( غالوت سه شیوه

 ۱ارائووه ایوون درس را بووه ترتیووت بووا 

توورین )کم 3توورین زمووان( تووا )بیش

 زمان(، مشخص نمایید. 

  سوووووخنرانی و

توودریت توسوو  

 مدرس 

   سووووخنرانی توسوووو

 دانشجویان 

  پرسش و

 پاسخ 

  یادگیری مبتنی بر تیم
(TBL)  

   یووووووادگیری

مبتنووی بوور حوول 

  (PBL)مسأله 

   بحووووو

 گروهی 

  سایر موارد )لطفا نام ببرید( ....  آموزش مجازی 

 

 نمره ۲۰امتحان کتبی  روش ارزشیابی دانشجو

  روش ارزشیابی درس 

 Principles of Biomedical Ethics منابع اصلی درس 
Beauchamp and Childress 

 Public Health Ethics Analysis, Volume 3, Edited 

by Michael J. Selgelid, Public Health Ethics: 

Cases Spanning the Globe, 
WHO Guideliens on Ethics on Public health and 

Universal Health Coverage 



 

 

 

شماره 

 جلسه

 منبع عناوین کلی در جلسه نام مدرس

آشنایی با مفهوم اخالق در سالم   دکتر احسان شمسی گوشکی ۱

 عمومی 

Public Health Ethics Analysis, Volume 3, 
Edited by Michael J. Selgelid, Public 
Health Ethics: Cases Spanning the 
Globe, Section I Introduction to Public 
Health Ethics,  

با نظام سالم  ایران/ آشنایی آشنایی  دکتر احسان شمسی گوشکی ۲

 با مبانی حاکمی  در نظام سالم 

  

1- WHO Report on: Health Systems 

Governance for Universal Health 

Coverage Action Plan, PART A - 

Background: Concepts, Definitions and 

Actions 2014 

2- Strategizing national health in the 21st 

century: a handbook / Gerard Schmets 

... [et al]. Chapter 3 Situation analysis of 

the health sector  

Ethics Biomedical of Principles ۱عدال  در سالم  مبانی نظری  دکتر احسان شمسی گوشکی 3  
Childress and Beauchamp  

Chapter  9, 2013 
 

Ethics Biomedical of Principles ۲عدال  در سالم  مبانی نظری  دکتر احسان شمسی گوشکی 4  
Childress and Beauchamp  

Chapter  9, 2013 
 

 WHO Report: Tracking universal -1 بیمه همگانی دکتر احسان شمسی گوشکی 5
health coverage: global monitoring 
report, 2017 

 

2- WHO Report on making fair choices 

on the path to universal health coverage. 

Final report of the WHO Consultative 

Group on Equity and Universal Health 

Coverage, 2014  

 ,Public Health Ethics Analysis, Volume 3 ۱ اولوی  بندی اخالقی منابع سالم  دکتر احسان شمسی گوشکی 6
Edited by Michael J. Selgelid, Public 
Health Ethics: Cases Spanning the 
Globe, Resource Allocation and Priority 
Setting, Norman Daniels  

Strategizing national health in the 21st 
century: a handbook / Gerard Schmets 



 

 

... [et al]. Chapter 4 Priority-setting for 
national health policies, strategies and 
plans  

 

 ,Public Health Ethics Analysis, Volume 3 ۲اولوی  بندی اخالقی منابع سالم  دکتر احسان شمسی گوشکی 7
Edited by Michael J. Selgelid, Public 
Health Ethics: Cases Spanning the 
Globe, Resource Allocation and Priority 
Setting, Norman Daniels  

Strategizing national health in the 21st 
century: a handbook / Gerard Schmets 
... [et al]. Chapter 4 Priority-setting for 
national health policies, strategies and 
plans  

 

جنبه های اخالقی در نظام مراقب   دکتر احسان شمسی گوشکی 8

 های بهداشتی

WHO Guidelines on Ethical Issues in 
Public Health Surveillance 2017 

 

 


