
 بسمه تعالی

 پزشکی گروه آموزشی اخالق

 اخالق پزشکی عمومی و اخالق حرفه ای: (Course plan)طرح درس 

 

 اخالق پزشکی  رشته / گرایش 

 ( PhDدکترای تخصصی ) مقطع تحصیلی 

 واحد نظری  3  *نوع و تعداد واحد 

 عمومی سالمت و اخالق پیش نیاز / همزمان 

موزشییی ارا ه  گروه آ

 دهنده 

 اخالق پزشکی گروه 

  علیرضا پارساپوردکتر  مسؤول درس 

ساپور  مدرس/ مدرسین  ضا پار شجاعی  –دکتر علیر سا  -دکتر امیر احمد  دکتر  –دکتر مجتبی پار

 دکتر پونه ساالری –فریبا اصغری 

این درس به شااایرترین مباحا اخالق بانی،یا اخالق سااایمانی و تررد حرفه ای  توصیف درس 

 پرداید.می 

با گذراندن این واحد مرارت اجمانی در ش،اخت موضوعات اخالق کاربردی و  دانشجو پیامدهای یادگیری 

و سایمان های  مواجره با مرضالت اخالقی در حرفه پزشکیاخالق سایمانی و اصول کلی 

ها را می اهم آنمرارت تجزیه و تحلیل مسایل اخالقی و اخذ تصمیم در حل و   سالمت

 اموید.

م،د های انسانی و اخالقی حرفه پزشکی تواندانشجویان را در ش،اخت ج،به (1 اهداف اختصاصی درس 

 ساید. 

گیری اخالقی به روش صحیح را در ییرب،ای دانشی و مرارتی الیم برای تصمیم (2

 دانشجویان ایجاد ک،د. 

ها در تجزیه و تحلیل مسائل دانشجویان را در یمی،ه به کارگیری این دانش و مرارت (3

 م،د ساید. گیری اخالقی توانو تصمیم

 حقوق و فقه در حرفه ای و کاربردی و تمایز اخالقاآش،ایی با اخالق حرفه (4

 ارتقاء مرارت تشخیص و حل مسائل اخالقی  (5

 ها آش،ایی با مبانی تحول اخالقی در مؤسسه (6

 ها ارتقاء مرارت ترویج اخالق در فره،گ سایمانی در مؤسسه (7

 های پزشکی ارتقاء مرارت ارییابی عملکرد اخالقی مؤسسه (8



 روش آموزش: 

ی )در صااورت سااه شاایوه

وجود( غانب ارائه این درس 

ترین )بیش 1را به ترتیب با 

ترین یمان(ا )کم 3یمان( تا 

 مشخص نمایید. 

 سط سخ،رانی و تدریس تو

 مدرس 

  توساااط نی  ،را خ سااا

 دانشجویان 

  پرساااش و

 پاسخ 

  یااادگیری مبت،ی بر تیم
(TBL)  

  حل یادگیری مبت،ی بر 

  (PBL)مسأنه 

  بحا گروهی 

  سایر موارد )نطفا نام ببرید( ....  آمویش مجایی 

 

 حضور فرال در مباحا کالس و تکانیف  روش ارزشیابی دانشجو

  امتحان میان ترم و پایان ترم  

  روش ارزشیابی درس 

  منابع اصلی درس 

1. Albert R Johnsen, Mark Siegler, William J Winslade. Clinical 

Ethics, Fifth Edition. New York: McGraw – Hill, the latest 

edition 

2. Ethics in Medicine: Bioethics Topics, University Topics, 

University  of Washington School of Medicine URL: 

http://eduserv.hscer.wasington.edu/bioethics/topics/index.html  

 ا آخرین انتشار پزشك و مالحظات اخالقیا جلد دوم: موارد کاربردی .3

 ایا آخرین انتشار ( فرامری ملکی احدا اخالق حرفه4 .4

های ( فرامری قراملکی احدا رستم نوچه فالحا موانع رشد اخالقی سایمان5 .5

 ایرانیا آخرین انتشار

6. Applied Ethics, (ed.) Ruth, Chad Mick, Latest Edition  
 

 

واحد  1واحد نظریا  2عملیا کارآمویی یا کاروریی به تفکیك ترداد واحدهای مصاااوم )م ال  -مشاااتمل بر نظریا عملیا نظری  *

 عملی(

http://eduserv.hscer.wasington.edu/bioethics/topics/index.html


  (Lesson / session subjects)فهرست مباحث 

شماره 

 جلسه

 در جلسه عناوین کلی نام مدرس / مدرسین

 ترارف و مفاهیم اخالقی دکتر امیر احمد شجاعی  .1

 ش،اخت سایمان و حرفه دکتر امیر احمد شجاعی  .2

 رشد و تطور تاریخی اخالق در سایمانرا دکتر امیر احمد شجاعی  .3

 کدهای اخالقی در سایمان و حرفه دکتر امیر احمد شجاعی  .4

 (1اخالق سایمانی) دکتر امیر احمد شجاعی  .5

 (2اخالق سایمانی) امیر احمد شجاعیدکتر   .6

 (1اخالق فردی ) دکتر امیر احمد شجاعی  .7

 (2اخالق فردی ) دکتر امیر احمد شجاعی  .8

 اصول چرارگانه اخالق پزشکی و ابزار تحلیل اخالقی دکتر پونه ساالری  .9

 رایداری - حقیقت گویی دکتر علیرضا پارساپور  .10
 بیماررابطه پزشك و  دکتر علیرضا پارساپور  .11
 حقوق بیمار  دکتر علیرضا پارساپور  .12
 مالحظات اخالقی آغای حیات دکتر علیرضا پارساپور  .13
 اتونومی و رضایت آگاهانه دکتر علیرضا پارساپور  .14
 گیری جایگزینظرفیت و تصمیم دکتر علیرضا پارساپور  .15
 مالحظات اخالقی در پایان حیات دکتر علیرضا پارساپور  .16
 مدیریت اخالقی خطای پزشکی دکتر فریبا اصغری  .17
 اخالق در آمویش پزشکی دکتر پونه ساالری  .18
 پزشکی پژوهشاخالق در  دکتر پونه ساالری  .19
 ترارض م،افع در پزشکی دکتر مجتبی پارسا  .20
نظام مدیریت اخالق در کشور)کمیته های اخالق در  دکتر مجتبی پارسا  .21

 آمویش / پژوهش/بانی،ی(
 پروفش،انیسم دکتر فریبا اصغری  .22
 پروفش،انیسمارییابی  دکتر فریبا اصغری  .23
 گزارش تحقیق دانشجویی   .24
 

 


