
 بسمه تعالی

 گروه آموزشی اخالق پزشکی

 پزشکی عمومیاخالق : (Course plan)طرح درس 

 

 اخالق پزشکی  رشته / گرایش 

 ( PhDدکترای تخصصی ) مقطع تحصیلی 

 نظریواحد  4  *نوع و تعداد واحد 

  پیش نیاز / همزمان 

  گروه آموزشی ارائه دهنده 

  علیرضا پارساپوردکتر  مسؤول درس 

 علیرضا پارساپوردکتر  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  

تبر س  )کب   3تبر س مابا ( تبا    )ریش

 ماا (، اشخص نما ید. 

   سبببخنرانی و تبببدر

 توسط ادر  

  سببببخنرانی توسببببط

 دانشجو ا  

  پرسش و

 پاسخ  

   ادگیری ابتنی رر تی 
(TBL)  

  ببادگیری ابتنببی رببر 

  (PBL)حل اسأله 

   رحببببب

 گروهی 

  سا ر اوارد )لطفا نام ربر د( ....  آاومش اجامی 

 

  روش ارزشیابی دانشجو

  روش ارزشیابی درس 

  منابع اصلی درس 

 

 

 

واحبد   1واحبد نظبری،    2عملی، کارآاومی  ا کارورمی ره تفکیک تعداد واحدهای اصوب )اثبا    -اشتمل رر نظری، عملی، نظری  *

 عملی(



(Lesson / session subjects)

شماره 

 جلسه

 عناوین کلی در جلسه نام مدرس / مدرسین

 تما ز اخالق هنجاری، اخالق توصیفی، فرا اخالق و تعلی  و ترریت اخالقی نمامیحمیدرضا دکتر   .1

 تما ز اخالق هنجاری، اخالق توصیفی، فرا اخالق و تعلی  و ترریت اخالقی دکتر حمیدرضا نمامی  .2

 اکات  عمده فلسفه اخالق دکتر حمیدرضا نمامی  .3

 اکات  عمده فلسفه اخالق دکتر حمیدرضا نمامی  .4

 رو کرد تطبیقی ره اخالق د نی و سکوالر دکتر حمیدرضا نمامی  .5

 خالق پزشکی را فقه، حقوق و فلسفهرارطه ا دکتر حمیدرضا نمامی  .6

 گرا ی در اخالق پزشکیرو کرد اصو  دکتر حمیدرضا نمامی  .7

 گرا ی در اخالق پزشکیرو کرد اصو  دکتر حمیدرضا نمامی  .8

 فلسفه ط  دکتر حمیدرضا نمامی  .9

 فلسفه ط  دکتر حمیدرضا نمامی  .11

 انطق در اخالق پزشکیتفکر انتقادی و  دکتر حمیدرضا نمامی  .11

 انطق در اخالق پزشکیتفکر انتقادی و  دکتر حمیدرضا نمامی  .12

 تار خ اخالق پزشکی شمسی احسا  دکتر  .13

 روانشناسی اخالق، رشد اخالقی شمسی احسا  دکتر  .14

 رامداری -حقیقت گو ی  ورارساپپعلیرضا دکتر   .15

 حقوق ریمار -رارطه پزشک و ریمار  دکتر علیرضا پارساپور  .16

 اخالقی آغام حیاتاالحظات  سااانیرضا دکتر   .17

 اخالقی آغام حیاتاالحظات  سااانیرضا دکتر   .18

 اتونوای و رضا ت آگاهانه دکتر علیرضا پارساپور  .19

 گیری جا گز سظرفیت و تصمی  دکتر علیرضا پارساپور  .21

 االحظات اخالقی در پا ا  حیات دکتر علیرضا پارساپور  .21

 االحظات اخالقی در پا ا  حیات دکتر علیرضا پارساپور  .22

 اد ر ت اخالقی خطای پزشکی شجاعی اایراحمد دکتر  .23

 تعارض انافع در پزشکی پارسا اجتبی دکتر  .24

 اخالق در آاومش پزشکی قاس  مادهنامآفر س دکتر   .25

 اخالق در آاومش پزشکی دکتر نامآفر س قاس  ماده  .26

 اخالق در پژوهش پزشکی ساالری پونه دکتر  .27

 اخالق در پژوهش ساالریپونه دکتر   .28

 پروفشنالیس  اصغریفر با دکتر   .29

 پروفشنالیس  دکتر فر با اصغری  .31

 پروفشنالیس ارم اری  دکتر فر با اصغری  .31

 ارم اری پروفشنالیس  دکتر فر با اصغری  .32


