
 بسمه تعالی

 گروه آموزشی اخالق پزشکی

  اخالق در مدیریت نظام سالمت: (Course Plan)طرح درس 

 

 اخالق پزشکی  رشته / گرایش 

 ( .Ph.Dدکترای تخصصی ) مقطع تحصیلی 

  واحد عملی( 1واحد نظری و  1واحد ) 2  *نوع و تعداد واحد 

  واحد( 4اخالق پزشکی عمومی ) پیش نیاز / همزمان 

  گروه آموزشی ارائه دهنده 

 دکتر احسان شمسی گوشکی مسؤول درس 

 دکتر احسان شمسی گوشکی مدرس/ مدرسین 

  توصیف درس 

  پیامدهای یادگیری 

  اهداف اختصاصی درس 

 روش آموزش: 

ی )در صورت وجود( غالب  سه شیوه

 1ارائببه ا ببس در  را رببه ترتیبب  رببا 

تببر س )کم 3تببر س امببان( تببا )ریش

 امان(، مشخص نما ید. 

  سبببببخ رانی و

تببدر ت توسبب  

 مدر  

   سببببخ رانی توسبببب

 دانشجو ان 

  پرسش و

 پاسخ 

  ادگیری مبت ی رر تیم 
(TBL)  

   ببببببادگیری 

مبت ببی رببر حبب  

  (PBL)مسأله 

   رحببببب

 گروهی 

  سا ر موارد )لطفا نام ربر د( ....  آمواش مجاای 

 

 نمره 1۰نمره/ ارائه دست وشته  1۰امتحان کتبی  روش ارزشیابی دانشجو

  روش ارزشیابی درس 

Adiminstration Health in Ethics منابع اصلی درس   
Morrison  

2۰17 Edition  
Ethics Biomedical of Principles  

Childress and Beauchamp  
2۰13 Edition  

Care Health Just  
Danniels Norman  

 



واحبد  1واحبد نظبری،  2عملی، کارآموای  ا کارورای ره تفکیک تعداد واحدهای مصوب )مثبا   -مشتم  رر نظری، عملی، نظری  *

 عملی(

  (Lesson / session subjects)فهرست مباح  

 عناوین کلی در جلسه مدرسیننام مدرس /  تاریخ  شماره 

 مقدمه و تشر ح در / دکتر احسان شمسی گوشکی 3/7/96  .1

ساختار نظام سالمت جمهوری اسالمی ا ران/ 

 اس اد مرروطه در نظام سالمت ا ران  

 1عدالت در سالمت مبانی نظری  دکتر احسان شمسی گوشکی 17/7/96  .2

 2عدالت در سالمت مبانی نظری  دکتر احسان شمسی گوشکی 24/7/96  .3

 3عدالت در سالمت مبانی نظری  دکتر احسان شمسی گوشکی 1/8/96  .4

اخالق در مد ر ت نظام سالمت/ مد ر ت  دکتر احسان شمسی گوشکی 8/8/96  .5

 اخالق در نظام سالمت

ارائه موضوع انتخاب شده ررای کار عملی توس  

 دانشجو ان

 کار عملی توس  دانشجو ان Outlineارائه  دکتر احسان شمسی گوشکی 15/8/96  .6

رررسی مورد: مد ر ت اخالق در پژوهش های  دکتر احسان شمسی گوشکی 22/8/96  .7

 پزشکی در ا ران

رررسی مورد: ارا اری اخالقی  مد ر ت پیوند  دکتر احسان شمسی گوشکی 29/8/96  .8

 اعضا در ا ران

 رررسی مورد: رررسی اخالقی نظام دارو ی ا ران دکتر احسان شمسی گوشکیدکتر پونه ساالری/  6/9/96  .9

رررسی مورد: ارا اری اخالقی طرح تحو   دکتر احسان شمسی گوشکی 2۰/9/96  .1۰

 سالمت در ا ران

 اخالق مد ران نظام سالمت  دکتر احسان شمسی گوشکی 27/9/96  .11

خانم دکتر فرواان اکرمی/ دکتر احسان شمسی  4/1۰/96  .12

 گوشکی

چهارچوب اخالقی ررای ارا اری سیاست های 

 سالمت 

 ارا اری و  اعتباررخشی  اخالقی ریمارستان ها  دکتر سید علی انجو/ دکتر احسان شمسی گوشکی 11/1۰/96  .13

نظام های پرداخت در سیستم سالمت و عدالت  دکتر علی اکبری ساری 18/1۰/96  .14

 در توا ع م ارع سالمت 

علیپور سخا/ دکتر احسان شمسی دکتر می و  25/1۰/96  .15

 گوشکی

 شاخص های عدالت در سالمت 

رررسی کار عملی دانشجو ان/رفع اشکا  و  احسان شمسی گوشکی 2/11/96  .16

 جمع ر دی کال 

 


