
 بسمه تعالی

 گروه آموزشی اخالق پزشکی

 فقه پزشکی : (Course plan)طرح درس 

 

 اخالق پزشکی  رشته / گرایش 

 ( PhDدکترای تخصصی ) مقطع تحصیلی 

 نظری  واحد 4  *نوع و تعداد واحد 

 واحد(  2مبانی فقه پزشکی ) پیش نیاز / همزمان 

 اخالق پزشکی  گروه آموزشی ارائه دهنده 

 محمود طباطبایی  سیدجناب آقای دکتر  مسؤول درس 

 محمود طباطبایی سیدجناب آقای دکتر  مدرس/ مدرسین 

گیرری ا  منرابف فقهری در    اخالق پزشکی با روش بهره PhDآشنا شدن دانشجویان  توصیف درس 

 اعمال و رفتار پزشکی در چارچوب اخالق پزشکی 

نظرران حرو ه فقره در    مندی ا  منرابف فقهری و تبرادل نظرر برا  راح       توانایی بهره پیامدهای یادگیری 

 های مختلف پزشکی )نظری و عملی(  حو ه

 دو مورد فوق الذکر  اهداف اختصاصی درس 

 روش آموزش: 
ی )در  ورت وجود( غال  ارائره ایرد در    سه شیوه

تررید  )کر   3ترید  مران( ترا   )بیش 1را به ترتی  با 

  مان(، مشخص نمایید.  

    سخنرانی و تدریس توسط مدر    سخنرانی توسط دانشجویان    پرسش و پاسخ 

   یادگیری مبتنی بر تی(TBL)        یادگیری مبتنی برر حرم ملر له
(PBL)  

   بحث گروهی 

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

 آ مون شفاهی + آ مون کتبی تشریحی  روش ارزشیابی دانشجو

 مورد فوق  روش ارزشیابی درس 

 های:کتاب منابع اصلی درس 

 فقه پزشکی استاد محقق داماد 

 پزشک و مالحظات اخالقی استاد الریجانی 

 پزشکی کاپالن سیناپس روان

 احکام پزشکی و ارت بهداشت و 

 منبف  11چند منبف فقهی ا یم تشیف و تلند و .... حدود 

واحرد   1واحرد نظرری،    2عملی، کارآمو ی یا کارور ی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب )مثرال   -مشتمم بر نظری، عملی، نظری  *

 عملی(



(Lesson / session subjects)

 عناوین کلی در جلسه نام مدرس / مدرسین شماره جلسه

 مروری بر قواعد فقه پزشکی و با خوانی ادله اربعه با توجه به کاربرد پزشکی  دکتر طباطبایی   .1

 اتالف و تلبی   دکتر طباطبایی  .2

 قراردادهای پزشکی و ضمان + نحوه اخذ اجرت برای موارد متنوع اعمال پزشکی  دکتر طباطبایی  .3

 علر و حرج، ضرر، ضرار، اضطرار  دکتر طباطبایی  .4

 قاعده غرور و موارد مرتبط با آن در حو ه عملکردهای پزشکی و اعمال جراحی  دکتر طباطبایی  .5

 ا م برائت، اخذ رضایت، اذن، احلان  دکتر طباطبایی  .6

 های مختلف در روند تشخیص، درمان و کارهای پژوهشی محدودیت دکتر طباطبایی  .7

 عبادات بیماران بلتری و سرپایی براسا  احکام فقهی و دیدگاه طبی  دکتر طباطبایی  .8

 (1فقه و پدیده های ملتحدثه ) دکتر طباطبایی  .9

 (2فقه و پدیده های ملتحدثه ) دکتر طباطبایی  .11

 ( 1پیوند اعضا ) دکتر طباطبایی  .11

 (2پیوند اعضا ) دکتر طباطبایی  .12

 مرگ مغزی و احکام مرتبط با آن  دکتر طباطبایی  .13

 سقط جنید و احکام مرتبط با آن  دکتر طباطبایی  .14

 شبیه سا ی انلانی  دکتر طباطبایی  .15

 اتانا ی و احکام مرتبط با آن  دکتر طباطبایی  .16

 روش های کمک باروری  دکتر طباطبایی  .17

 حک  اختالالت روانی ا  دیدگاه فقهی و اخالقی  دکتر طباطبایی  .18

 مصادیق جنون، سفه و رشد ا  دیدگاه طبی و منابف تخصصی روانپزشکی  دکتر طباطبایی  .19

 آغا  و پایان حیات ا  دیدگاه منابف فقهی، جنید شناسی و پزشکی تخصصی  دکتر طباطبایی  .21

 کرامت انلانی ا  دیدگاه فقهی، اخالقی و جامعه شناسی  دکتر طباطبایی  .21
 


