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دکتراي آموزش پزشکی:حصیلیتيرشتهو مقطع آموزش پزشکی:گروه آموزشییپزشک:دانشکده
واحد عملی 0.5-واحد نظري1:دنوع واحواحد 1.5:تعداد واحداخالق در آموزش و پژوهش:نام درس

سالن خانلقی:مکان برگزاري15-17:ساعتشنبه   دو: روز:زمان برگزاري کالسندارد:یش نیازپ
پزشکی اجتماعی، عضو هیأت علمی گروه گوشه گیرسید اشرف الدیندکتر:درسمسئول2:تعداد دانشجویان

سید اشرف الدین گوشه گیردکتر :مدرس
: هدف کلی

کسب مهارت هاي الزممبانی علم اخالق پزشکی و کاربرد آن در آموزش و پژوهش از طریقبا دانشجویانآشنایی 

:اختصاصیاهداف 
:دانشجویان پس از پایان دوره باید بتوانند

.هاي مختلف شناخت را بیان نمایندهاي مربوط به حوزهتعاریف، مفاهیم و دیدگاه-1
.تقسیم بندي علوم و تعریف اخالق پزشکی و دامنه و مرزهاي آن را بیان نمایند-2
.کی را بیان نماینددر آموزش پزشمحتوا و مرزهاي اخالق -3
.محتوا و مرزهاي اخالق در پژوهش را بیان نمایند-4
.اصول اساسی مطرح در اخالق پزشکی را لیست نمایند-5
.دام از اصول اخالق پزشکی را بنویسنشرح مختصري در خصوص هر کد- 6
.عوامل موثر بر موضوعات اخالق در آموزش را بیان نمایند-7
ژوهش را بیان نمایندعوامل موثر بر موضوعات اخالق در پ-8
.وهش را بیان نماینداخالقی در آموزش و پژ) هايcase(د رانحوه تصمیم گیري در خصوص مو-9

مورد از اصول کلـی آنهـا را   5هاي بین المللی موجود در اخالق در پژوهش را لیست کرده و حداقل معایده-10
.نام ببرند

.پژوهش، تصمیم گیري نماینداخالقی در حوزه آموزش و) هايcase(در مواجهه با موارد -11

:هاي تدریسشیوه
*پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شده*سخنرانی

)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم*)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله*بحث گروهی

:وظایف و تکالیف دانشجو
چاپی در خصوص تکالیفی که در بررسی متون الکترونیک و –مشارکت حداکثري در مباحث –حضور در کالس 

هاشود و نقد و بررسی آنکالس داده می

:  وسایل کمک آموزشی
*پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد
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)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
%)20(حضور در کالس -
تحلیل و اسـتخراج مؤلفـه   تعامل دانشجو در کالس هاس نظري و عملی از طریق برقراري ارتباط، تجزیه و -

ارائـه شـده در کـالس، تصـمیم گیـري در      )هايcase(هاي مؤثر در مباحث مطرح شده و همچنین موارد 
%)60(مطرح شده در کالس ) هايcase(خصوص مسایل و موارد 

مقالـه  (یدر حوزه آموزش پزشکی با رعایت اصول اخالقی یا نقد یک طرح پژوهشیتهیه یک طرح پژوهش-
%)20(از نظر اخالقی ) پژوهشی

: منابع پیشنهادي براي مطالعه
1. Medical Ethics, Rober M.Veatch, 2nd Ed.1997

آخرین ویرایش–جلدي 2–دکتر محمد باقر الریجانی –ت اخالقی پزشک و مالحظا-2
)منابع الکترونیک(منابع اخالق در پژوهش -3
ژوهشق پمعایدات بین المللی در اخال-4
و اعالمیه CIOMSشامل ) versionآخرین ( معایدات بین المللی در اخالق پزشکی و اخالق در پژوهش-5

هلسینکی

ي درسجدول هفتگی کلیات  ارائه
استاد عنوان مطالبجلسه

دکتر گوشه گیرتعاریف و مفاهیم مربوط به شناخت هستی و روابط بین اجزاء آن 1

دکتر گوشه گیرشبه علم و مسائل مربوط به آنهاتعریف علم و 2
دکتر گوشه گیرتعریف علم اخالق و مرزهاي آن با دیگر علوم3
دکتر گوشه گیرتعریف، محتوا و مولفه هاي مربوط به اخالق در آموزش4
دکتر گوشه گیرتعریف، محتوا و مولفه هاي مربوط به اخالق در پژوهش5
دکتر گوشه گیراخالق و شرح و بسط هر کدام از این اصولاصول اساسی موجود در6

دکتر گوشه گیرشرح مختصري در خصوص هر کدام از اصول اخالق پزشکی7
دکتر گوشه گیرعوامل موثر بر موضوعات اخالق در آموزش8
دکتر گوشه گیرعوامل موثر بر موضوعات اخالق در پژوهش9
عام و به صورت خاص در موضوعات اخالق در روش هاي تصمیم گیري به صورت10

آموزش
دکتر گوشه گیر
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روش هاي تصمیم گیري به صورت عام و به صورت خاص در موضوعات اخالق در 11
پژوهش

دکتر گوشه گیر

تاریخچه معایدات بین المللی در خصوص اخالق پزشکی و اخالق در پژوهش با تاکید 12
بر بعضی از اصول آنها

گیردکتر گوشه

تهیه یک طرح پژوهشی در حوزه آموزش پزشکی با رعایت اصول اخالقی یا نقد یک 13
از نظر اخالقی) مقاله پژوهشی(طرح پژوهشی 

دانشجو

تهیه یک طرح پژوهشی در حوزه آموزش پزشکی با رعایت اصول اخالقی یا نقد یک 14
از نظر اخالقی) مقاله پژوهشی(طرح پژوهشی 

دانشجو

یک طرح پژوهشی در حوزه آموزش پزشکی با رعایت اصول اخالقی یا نقد یک تهیه 15
از نظر اخالقی) مقاله پژوهشی(طرح پژوهشی 

دانشجو

تهیه یک طرح پژوهشی در حوزه آموزش پزشکی با رعایت اصول اخالقی یا نقد یک 16
از نظر اخالقی) مقاله پژوهشی(طرح پژوهشی 

دانشجو

آزمون17


