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 هدف کلی:

 ز باید بتواند :ودر پایان دوره آموزشی کارآم

 شناختی:

 قانونی مرتبط با مسائل کلی قانونی کار پزشکی آشنا شود. با ضوابط و الزامات -1

ر گواهی ها مانند گواهی عمومی استعالجی و استراحت، گزارش فوت، گزارش اجباری بیماری ها، با قوانین و مقررات حرفه پزشکی )از قبیل نحوه صدو-2

 نسخه نویسی، بستری اجباری، بکارت بنا به درخواست شخصی آشنایی کامل داشته باشد. 

 با جنبه های قانونی رضایت ، برائت و خطاهای پزشکی آشنا شود.-3

 داند.مجازات های ارائه گواهی خالف را ب-4

 با موارد پزشکی ضرورت ارجاع به پزشکی قانونی کامالً آشنا شود. -5

 نگرشی:

 تعهدات حرفه پزشکی را بپذیرد و در طبابت خود بکار ببندد.-1

 باید با سوگند نامه و راهنماهای پزشکی قانونی آشنا شود تا آنها را در کار پزشکی رعایت نماید. -2

 ای که از سوی محل خدمت یا نظام سالمت به او محول شده پایبند باشد.  به رعایت مقررات و وظایف حرفه-3

 خود را نسبت به مراجع نظارتی نظام سالمت پاسخگو بداند.-4

 مهارتی:

ان رعایت بتواند ضوابط و الزامات قانونی را هنگام معاینه عمومی و موارد خاص)تروما، تعیین هویت، خفگی ها ، مشکالت جنسی و مسمومیت ها ( بیمار-1

 کنند. 

 بتواند با توجه به ضوابط و الزمات قانونی در مورد مسائل پزشکی بیماران و خانواده آنها تحلیل و تصمیم گیری مناسب انجام دهد.-2

 

 

 باید توانایی های زیر را کسب نماید:در پایان دوره دانشجو   اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی:



 یشناخت کلیات پزشکی قانون.دانش 1

 آشنایی با اصول اخالقی، قوانین و مقررات مربوط به اشتغال پزشکی.2

 .آشنایی با نوشتن گزارش فوت و صدور جواز دفن و  مرگ شناسی 3

 آشنایی با تعیین هویت و شناسایی بقایا و آثار انسانی. 4

 شناخت عالئم خفگی ها و مسائل جنسی . 5

 حوادث و تصادفات، گرما و سرما ، تشعشعات و الکتریسیته، سروصداشناخت تروماتولوژی : کلیات و ضرب و جرح،  .6

 مسمومیتها شناخت. 7

 آشنایی با مسائل جنسی در پزشکی قانونی / انحرافات جنسی و مسائل قانونی مربوط به آن  .8

 سالح گرم. شناخت 9

 سقط جنین ، بچه کشیآشنایی با بارداری ، .10

 مرگ های ناگهانی طبیعی. شناخت 11

 کودک آزاری و مرگ های دوره نوزادی. شناخت 12

 آشنایی با اصول قانونی مربوط به گواهی نویسی و پرونده نویسی. 13

 آشنایی با رضایت نامه و برائت نامه . 14

 آشنایی با قانون دیات)براساس کتاب قانون مجازات اسالمی(. 15

 

 :نگرشیحیطه 

 فراگیری درک و توانایی اعمال ارزش های فردی، اعتقادات و حقوق بیمار و خانواده وی  .1

 بهداشتی  فراگیری درک و توانایی اعمال اهمیت مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت در راستای ارایه خدمات  .2

 هد علمی موجود در تصمیم گیری های بالینی فراگیری درک و توانایی اعمال اهمیت سه محور پزشك، تمایالت بیمار و شوا .3

 تیم درمانی  تیم درمانی و درک نقش سایر اعضا  ”مدیر“فراگیری درک و توانایی اعمال نقش پزشك به عنوان هماهنگ کننده  .4

 فراگیری درک و توانایی اعمال رفتار حرفه ای مناسب  .5
 

 :رفتاری)عملکردی(حیطه 

 موارد خاص)تروما، تعیین هویت، خفگی ها ، مشکالت جنسی و مسمومیت ها (  هنگام معاینه عمومی وتوانایی کسب -1

 کسب توانایی تصمیم گیری مناسب و تحلیل در مورد مسائل پزشکی بیماران و خانواده آنها -2  

 

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

 بحث گروهی ، آموزش بر بالین بیمار،  الگوی نقش، رسش و پاسخسخنرانی، پ شیوه تدریس:

 سالن تشریح پزشکی قانونیکلیه تجهیزات و وسایل موجود در 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 ▪

موظف است دانشجو  12( در صورت کسب نمره کمتر از 12حداقل کسب نمره ) کتبیتئوری بصورت ارزشیابی درس تئوری: امتحان  ▪



 مجددا انتخاب واحد نمایند. 

 ی باشند.مد امسئول طرح سؤاالت و ارزشیابی است ▪

 

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

 

    

  ونی دیمایو و دیمایوکتاب آسیب شناسی قانمنابع : 

 

 

 عنوان ردیف

 کلیات پزشکی قانونی 1

 اصول اخالقی، قوانین و مقررات مربوط به اشتغال پزشکی 2

 مرگ شناسی ،نوشتن گزارش فوت و صدور جواز دفن 3

 و آثار انسانیتعیین هویت و شناسایی بقایا  4

 خفگی ها و مسائل جنسی 5

 تروماتولوژی : کلیات و ضرب و جرح، حوادث و تصادفات، گرما و سرما ، تشعشعات و الکتریسیته، سروصدا 6

 و مواد مخدر مسمومیتها 7

 

 مسائل جنسی در پزشکی قانونی / انحرافات جنسی و مسائل قانونی مربوط به آن 8

 شناخت سالح گرم 9
 

 سقط جنین ، بچه کشیبارداری ،  10

 مرگ های ناگهانی طبیعی 11

 کودک آزاری و مرگ های دوره نوزادی 12

 اصول قانونی مربوط به گواهی نویسی و پرونده نویسی   13

 رضایت نامه و برائت نامه 14

 قانون دیات)براساس کتاب قانون مجازات اسالمی( 15



 کالس درس –بیمارستان شریعتی  -چهارباغ باال  :آدرس 

 برنامه هفتگی گروه آموزشی:

 

 ساعت و مکان    

 ایام هفته

 15:30لغایت 14از ساعت 

 ---- شنبه

 ---- یکشنبه 

 کالس تئوری دوشنبه

 ---- سه شنبه

 کالس تئوری چهارشنبه

 


