
 بسمه تعالی

 گروه آموزشی اخالق پزشکی

 فلسفه اخالق و مبانی اخالق اسالمی: (Course plan)طرح درس 

 

 اخالق پزشکی  رشته / گرایش 

 ( PhDدکترای تخصصی ) مقطع تحصیلی 

 واحد نظری  2  *نوع و تعداد واحد 

 ندارد پیش نیاز / همزمان 

 اخالق پزشکی گروه  گروه آموزشی ارائه دهنده 

  حمیدرضا نمازیدکتر  مسؤول درس 

دکترر حمیدرضرا   دکتر محسن جوادی، دکترر احرد ارامررز مرام کری ،     مدرس/ مدرسین 

 ، دکتر ع یرضا منجمی، دکتر همتی مقدم، نمازی

آموزش مبانی ا سفه اخالق چه از منظر تاریخ ا سرفه و چره از منظرر     توصیف درس 

دانشرجویان در تحی ری نظرری اخرالق و     تفکر اسالمی. اازودن مهرار   

 کاربست آن در مصادیق و مستحدثا  از اهداف کالس است.

 

 

توانمندی دانشجویان در تح یل ا سفی موضوعا  اخالمری و کاربسرت    پیامدهای یادگیری 

 آن در موضوعا  کاربردی

 

 تقویت مبنای معراتی دانشجویان در نظرورزی منسجم اخالمی اهداف اختصاصی درس 

 روش آموزش: 

ی )در صور  وجود( غالر    سه شیوه

 1ارائرره ایررن درس را برره ترتیرر  بررا  

تررین   )کرم  3تررین زمران( ترا     )بیش

 زمان(، مشخص نمایید. 

سرررخنرانی و تررردری    1

 توسط مدرس 

سررررخنرانی توسررررط   2

 دانشجویان 

پرسررش و  3 

 پاسخ  

یادگیری مبتنی بر تریم   2
(TBL)  

یادگیری مبتنی بر حل  1

  (PBL)مسأله 

بحرررررر   3 

 گروهی 

  سایر موارد )لطفا نام ببرید( ....  آموزش مجازی 

 

 ، نوشتن مقاال  بازتابی و نیز مباحثه    kfتشریحی و تستی آزمون  روش ارزشیابی دانشجو

 آزمون و نظرسنجی در مال  نگارش بازتابی روش ارزشیابی درس 

  منابع اصلی درس 

ارهنگ نامه تاریخی اسفه ) اخرالق( نوشرته یروآخیم ریترر ترجمره      .1

 ، موسسه پژوهشی حکمت و ا سفهبهمن پازوکی 



 نوشته مسعود امید، انشارا  ع م –. ا سفه اخالق معاصر ایران 2

 .ا سفه اخالق پزشکی ) اصل آخر کتاب اسفه پزشکی نوشته مارکوم(3

موسسه آموزشی و پژوهشی . ا سفه اخالق نوشته محمدتقی مصباح ، 4

 امام خمینی

. هرمنوتیک ، دین و اخالق نوشته گرادامر ، انتشرارا  کتراب پارسره     5

 ترجمه شهاب امیرخانی

 

 
 

واحرد   1واحرد نظرری،    2عم ی، کارآموزی یا کارورزی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب )مثرا    -مشتمل بر نظری، عم ی، نظری  *

 عم ی(

  (Lesson / session subjects)فهرست مباحث 

شماره 

 جلسه

 عناوین کلی در جلسه نام مدرس / مدرسین

 اخالق و نظریه اطر  دکتر حمیدرضا نمازی  .1

 1مکات  اخالمی ینماز یدرضادکتر حم  .2

 2مکات  اخالمی ینماز یدرضادکتر حم  .3

 اصل گرایی و امتضاگرایی در اخالق ینماز یدرضادکتر حم  .4

 ا سفه اخالق در مغرب زمین تاریخ ینماز یدرضادکتر حم  .5

 تاریخ ا سفه اخالق در تمدن اسالمی ینماز یدرضادکتر حم  .6

 هرمنوتیک،دین و اخالق دکتر ع یرضا منجمی  .7

  نظریا  نوین در ا سفه اخالق دکتر محسن جوادی  .8

 مرزهای اخالق ینماز یدرضادکتر حم  .9

 انگاره در اخالق اسالمی دکتر احد ارامز مرام کی  .11

 اخالق تطبیقی ینماز یدرضاحمدکتر   .11

 نظریه امرالهی دکتر احمدرضا همتی مقدم  .12

 ا سفه اقه و نسبت آن با ا سفه اخالق ینماز یدرضادکتر حم  .13

 1مفاهیم اخالق مدرن   ینماز یدرضادکتر حم  .14

 2مفاهیم اخالق مدرن  ینماز یدرضادکتر حم  .15

 سمینار دانشجو ینماز یدرضادکتر حم  .16

 ج سه جمع بندی و نظریه پردازی ینماز یدرضادکتر حم  .17

 
 


