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 هدف کلی:

 ز باید بتواند :ودر پایان دوره آموزشی کارآم

 

 :حیطه دانش 

 جنبه های انسانی و اخالق حرفه ای پزشکی را بشناسد.-1

 از مجموعه انتظاراتی که آموزه های اسالمی و فقه پزشکی از یک طبیب شایسته دارد آگاهی یابد.-2

 ضوعات اخالق پزشکی در حرفه خود داشته باشد. توانایی تشخیص مو-3

 زیر بنا دانش به منظور اتخاذ تصمیمات اخالقی در پزشکی کسب نماید.-4

  به تعهدات خود به عنوان یک پزشک آگاهی داشته باشد.-5

 

 مهارتی:حیطه 

 ارتباط صحیح حرفه ای با مراجعین را براساس موازین اخالق پزشکی برقرار نماید. -1

 یم اخالقی را در حرفه خود اتخاذ نماید.تصم-2

 همکاری و مشارکت بیماران / خانواده بیمار را در تصمیم گیری جلب نماید.-3

 تعامل صحیح با سایر همکاران در حوزه سالمت داشته باشد. -4

 به تعهدات خود به عنوان یک پزشک عمل نماید. -5

 

 

 

 وانایی های زیر را کسب نماید:باید تدر پایان دوره دانشجو   اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی:

 آشنایی با مقدمه ، تاریخچه و بیان اهمیت اخالق پزشکی-1

 آشنایی با اخالق پزشکی از دیدگاه اسالم و تئوری های اخالقی و تعهد حرفه ای-2



 آشنایی با اصول چهارگانه و ابزارهای تحلیل اخالقی-3

 جامعه و پزشک و همکاران پزشک و بیمار ، پزشک و دانش ارتباط -4

 رازداری و حقیقت گویی -حریم خصوصی –آشنایی با ضوابط پوشش و آراستگی -5

 آشنایی با اتونومی و رضایت آگاهانه ، حقوق بیمار و رضایتمندی-6

 آموزش و اخالق در پژوهشآشنایی با دانش اخالق در -7

 ئه خدمات سالمت پژوهش و اراآشنایی با تعارض منافع در سه حوزه آموزش ،-8

  آشنایی با دانش اخالق در نظام سالمت )شامل مولفه تخصیص منابع(-9

 آشنایی و دانش خطاهای پزشکی و مسئولیت پزشکی -10

 گفتن خبر بد -آشنایی و دانش مالحظات اخالقی ارائه خدمت در شرایط بحرانی-11

 ظات اخالقی در پایان حیاتآشنایی با دانش مالحظات اخالقی در آغاز حیات و مالح-12

 دانش آشنایی با حقوق پزشکی و قوانین و مقررات-13

 فقه پزشکی –دانش شناخت فناوری نوین )شامل استفاده از سلولهای بنیادی( و مسائل مستحدثه در پزشکی -14

 

 حیطه نگرشی:

 توجه خاص به شآن و کرامت انسانی مراجعین داشته باشد.-1

 ت پذیری ، عدالت و انصاف در ارائه خدمات سالمت مدنظر قرار دهد.مسئولیوظیفه شناسی ،-2

 اولویت منافع بیمار بر منافع شخصی خود به عنوان یک پزشک در نظر بگیرد.-3

 احترام به حقوق مراجعین را ضروری بداند .-4

 به ابعاد فرهنگی و مذهبی مراجعین توجه نماید.-5

 

 :رفتاری)عملکردی(حیطه 

 ارتباط صحیح حرفه ای با مراجعین را براساس موازین اخالق پزشکی کسب توانایی -1     

 کسب توانایی در تصمیم گیری اخالقی  در حرفه خود -2

 کسب توانایی در تصمیم گیری، همکاری و مشارکت بیماران / خانواده بیمار  -3

 کسب توانایی تعامل صحیح با سایر همکاران در حوزه سالمت  -4

 کسب توانایی در عمل به تعهدات خود به عنوان یک پزشک  -5     

 

 ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته.   2. غیاب و حضور  1 استاد: چگونگی فعالیت

 بحث گروهی ، سخنرانی، پرسش و پاسخ شیوه تدریس:

 پاورپوینت ) در کالس های تئوری( وسایل کمک آموزشی: 

 انجام تکالیف محوله از طرف استاد. .2حضور به موقع و فعال در کالس.    .1 دانشجو:تکالیف  و فعالیت

  نحوه ارزیابی دانشجو:

 بیماران و همکالسان ،اخالق و حسن رابطه با کارکنان ▪

 حضور و غیاب ▪

است مجددا انتخاب  موظفدانشجو  12( در صورت کسب نمره کمتر از 12حداقل کسب نمره ) کتبیتئوری بصورت ارزشیابی درس تئوری: امتحان  ▪

 واحد نمایند. 



 ی باشند.مد امسئول طرح سؤاالت و ارزشیابی است ▪

 

 مطابق با برنامه درسی ابالغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی محتوی آموزشی: 

 

ر جلد اول : پزشک و مالحظات اخالقی/ تالیف و تعلیقات دکتر باقر الریجانی ، ترجمه دکت –پزشک و مالحظات اخالقی منابع :  

 آرامش ، آخرین چاپ

 کالس درس –بیمارستان شریعتی  -چهارباغ باال  :آدرس 

 برنامه هفتگی گروه آموزشی:

 ساعت و مکان    

 ایام هفته

 15:30لغایت 14از ساعت 

 کالس تئوری ها شنبه

 عنوان ردیف

 مقدمه ، تاریخچه و بیان اهمیت اخالق پزشکی 1

 اخالق پزشکی از دیدگاه اسالم و تئوری های اخالقی و تعهد حرفه ای 2

 اصول چهارگانه و ابزارهای تحلیل اخالقی 3

 بیمار ، پزشک و جامعه و پزشک و همکارانارتباط پزشک و  4

 رازداری و حقیقت گویی -حریم خصوصی –ضوابط پوشش و آراستگی  5

 اتونومی و رضایت آگاهانه ، حقوق بیمار و رضایتمندی 6

 دانش اخالق در آموزش و اخالق در پژوهش 7

 پژوهش و ارائه خدمات سالمت تعارض منافع در سه حوزه آموزش ، 8
 

 اخالق در نظام سالمت )شامل مولفه تخصیص منابع( 9

 خطاهای پزشکی و مسئولیت پزشکی 10

 گفتن خبر بد-مالحظات اخالقی ارائه خدمت در شرایط بحرانی 11

 مالحظات اخالقی در آغاز حیات و مالحظات اخالقی در پایان حیات 12

 حقوق پزشکی و قوانین و مقررات 13

 فقه پزشکی –استفاده از سلولهای بنیادی( و مسائل مستحدثه در پزشکی  فناوری نوین )شامل 14



 


