
 بسمه تعالی

 گروه آموزشی اخالق پزشکی

 های آغاز و پايان حياتاخالق در مراقبت: (Course plan)طرح درس 

 

 اخالق پزشکی  رشته / گرایش 

 ( PhDدکترای تخصصی ) مقطع تحصیلی 

 نظریواحد  2  *نوع و تعداد واحد 

 ندارد پیش نیاز / همزمان 

 اخالق پزشکی گروه آموزشی ارائه دهنده 

 پونه ساالریدکتر  مسؤول درس 

یی، دکتر باقر الریجانی، دکتر فریبا اصغری، دکتر سید محمود طباطباا مدرس/ مدرسین 

تر دکتر علیرضا پارساپور، دکتر احسان شمسی، دکتر مجتبی پارسا، دک

 پونه ساالریدکتر علیرضا باقری، دکتر امیر احمد شجاعی، 

و اصاو  کند ضامن ششانایی باا مباانی این درس به دانشجو کمک می توصیف درس 

های پایان گیری اخالقی در مواجه با چالشنحوه تصمیم اخالق پزشکی،

چنین قواعد فقهای را بیاامو.د  حیات را با توجه به اصو  مربوطه و هم

قای در مراحا  هاای اخالترین چالشچنین در قالب این درس مهمهم

 شود  پایان حیات مطرح می

 

 

گيري بتر به دست آوردن اطالعات عميق و توانايي استدالل  و تمتمي  پیامدهای یادگیری 

ط با اساس مباني اخالقي و نيز پژوهش در رابطه با مسائل اخالقي مرتب

 هاي آغاز و پايان حياتمراقبت

 

  اهداف اختصاصی درس 

  ساااخنرانی و تااادری

 توسط مدرس 

*  ساااخنرانی توساااط

 دانشجویان 

*  پرسش

 و پاسخ 

  یادگیری مبتنی بر تیم
(TBL)  

  یااادگیری مبتناای باار

  (PBL)ح  مسأله 

*   بحااا

 گروهی 

  سایر موارد )لطفا نام ببرید(       شمو.ش مجا.ی 

 

 نحوه تهیه مطلب، نحوه ارائه روش ارزشیابی دانشجو



 فرمهای نظر سنجی روش ارزشیابی درس 

 Medical Ethicsکتاااپ مالحظااات اخالقی،کتاااپ پزشااک و  منابع اصلی درس 

Today، کتاپClinical ethics، 

 

 

 

 

پ عملی، کارشمو.ی یا کارور.ی باه تفکیاک تااداد واحادهای مصاو -مشتم  بر نظری، عملی، نظری  *

 واحد عملی( 1واحد نظری،  2)مثا  

 

 

  (Lesson / session subjects)فهرست مباحث 

شماره 

 جلسه

 عناوین کلی در جلسه نام مدرس / مدرسین

 نیجن یاخالق گاهیجا جناپ شقای دکتر طباطبایی  .1

 مراقبتهای نگهدارنده وتسکینی جناپ شقای دکتر شجاعی  .2

 CPCسقط جنین  جناپ شقای دکتر نما.ی  .3

 های کمک باروری و رحم جایگزینفن شوری جناپ شقای دکتر شمسی  .4

 پیشگیری ا. بارداری جناپ شقای دکتر پارساپور  .5

 CPC مرگ مغزی و پیوند اعضا جناپ شقای دکتر نما.ی  .6

 Advance directive یاصغر دکتر خانم سرکار  .7
 ناتوان و نارس نو.ادان ا. مراقبت جناپ شقای دکتر شجاعی  .8

 CPCخودکشی و خودکشی با کمک پزشک  جناپ شقای دکتر نما.ی  .9

 سلولهای بنیادی و شبیه سا.ی دکتر ساالریسرکار خانم   .10

 مالحظات اخالقی پ  ا. مرگ جناپ شقای دکتر پارسا  .11

 CPC اتانا.ی جناپ شقای دکتر نما.ی  .12

 

 


