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 : چکیده فارسی

و سا  دندانپزشکان  مقدمه و هدف: با چالش   نگرانی بال  ریمانند پزشکان  ارائه مراقبت سالمت،    ی اخالق  ی ها  در 

مراحل مختلف  شوند.    زیتجهبرای این مواجهه    ،ینیدر زمان آموزش علوم بال  بایست  می  وشوند    یمتعدد روبرو م 

دوره رزیدنتی فرصت مناسبی    .کند  ی اخالق فراهم م یر یادگی ی را برا ی متفاوت یفرصتهادر آموزش دندانپزشکی 

آموزش در دوره عمومی در این حوزه کافی نیست و رزیدنتها به علت    برای تاثیرگذاری بر رفتار متخصصین است.

مسئولیت بیشتر نسبت به بیمار و نقشهای چندگانه ای که در دوره آموزش خود به عهده دارند و به دلیل فرسایشی  

جه به  که در نگرش اخالقی آنها رخ می دهد، نیاز به آموزش رسمی اخالق و تعهد حرفه ای دارند. بنابراین باتو

 ، تهیه برنامه درسی مناسب، از اهمیت باالیی برخوردار است. زمان کوتاه و برنامه فشرده آموزشی در دوران رزیدنتی

  درس اخالق حرفه ، تعیین سرفصل های مورد نیاز رزیدنتهای دندانپزشکی در  مطالعه نیو انجام ا یهدف از طراح

  های   در دوره  مربوطهبرنامه درس    نیو تدو  یدندانپزشک  ی آموش تخصص  های  دوره  یکشور  کولومیدر کور  ای

 . بودتهران،  یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک  یآموزش تخصص 

فاز اول  در    .شد در دو فاز انجام    نیبه دنبال هم و بنابرا  ی است با دو هدف اصل  یمطالعه حاضر پژوهشروش کار:  

های   سرفصل  تعیین  برای  شده  اصالح  دلفی  روش  اخالق  از  موضوعات  شد.  استفاده  ای  حرفه  اخالق  درس 

دندانپزشکی با انجام مرور متون وسیع و نظر سنجی از اعضائ هیات علمی استخراج شد. سرفصل های به دست  

 سه راند دلفی انجام شد. آمده از دسته بندی موضوعات، مبنای راندهای رفت و برگشتی مطالعه دلفی بود.

  ی دانشکده دندانپزشک  یتخصص  ی دوره ها  ان یدانشجو  یبرا   ی درس اخالق حرفه ا  برنامه درسی  ن یفاز دوم شامل تدو

پیش نویس گامهای مختلف    سوال هاردن استفاده شد.10ی از الگو  این منظور   یتهران بود. برا  علوم پزشکی  دانشگاه

 بر اساس مرور متون و برنامه های درسی سایر مراکز آموزشی تهیه شد.  برنامه درسی

کارگروه تدوین برنامه درسی اخالق حرفه ای در دوره رزیدنتی در دانشکده دندانپزشکی مد نظر، با حضور یک نفر  

  5در ،  از اعضائ هیات علمی گروه های مختلف آموزشی، تشکیل شد و پیش نویس گامهای مختلف برنامه درسی

 جلسه بررسی، اصالح و نهایی شد. 

اخالق دندانپزشکی مشخص شد. خبرگان  سرفصل    26  ،فاز اول مطالعهدر   موضوعاتمرحله تعیین  در    یافته ها:

بالینی   تخصصی  های  رشته  همه  رزیدنتهای  که  رسیدند  توافق  به  دلفی  گانه  سه  راندهای  در  کننده  شرکت 

قی  موضوع از آنها نیاز دارند. بر اساس نظر این افراد، آموزش موضوعات مالحظات اخال  23دندانپزشکی به اموزش  



در ارائه خدمات به کودکان، تبلیغات و ارتباط با رسانه و ارائه اقدامات غیر درمانی، مورد نیاز برخی از رشته های  

 تخصصی است.

در برنامه درسی تدوین شده برای دوره رزیدنتی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای توانمندی  

  ی بند یپاو    ی اخالق   ی ریگ  می تصمتوانایی   ،یاخالق  لیمسا  ین شد: تشخیص اخالق و تعهد حرفه ای سه محور تعی

 . یا به تعهدات حرفه 

دو رویکرد به منظور آموزش طولی و ادغام یافته در برنامه آموزشی دوره رزیدنتی دنداپزشکی برنامه ریزی شد: 

وزشی، جلسات بررسی کیس  آموزش رسمی در قالب واحد درسی و برنامه ارزیابی رفتار حرفه ای. کارگاه های آم

رشته،   هر  رزیدنتهای  منتورینگ مختص  و جلسات  تخصصی  های  رشته  همه  رزیدنتهای  بین  مشترک  اخالقی 

 طراحی شد. در فاز اول اجرای برنامه، ارزیابی رفتار حرفه ای در محیط بالینی به هدف تکوینی مد نظر قرار گرفت. 

مورد نیاز رزیدنتهای دندانپزشکی در حوزه اخالق و تعهد حرفه ای  در این مطالعه سرفصل های    نتیجه گیری:

با درنظر گرفتن محدویتهای موجود در نظام سالی واحدی  در برنامه درسی پیشنهادی،  دندانپزشکی مشخص شد.

دوره رزیدنتی دندانپزشکی    کوریکولوم اخالق در    درس ادغام عمودی  و آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی،  

د نظر قرار گرفت و رویکردهای موثر و قابل اجرا در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه  م

 ریزی شد. 
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