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 : خالصه طرح

ٍ  یٌیٍ هزاجعِ کٌٌذگبى است. در کٌبر درٍس ثبل یکبدر درهبً یيم ثب احتزام ثَااثطِ هَثز ٍ تر یّز ًظبم کبرآهذ ثْذاضت یبىاسبس ٍ ثٌ

در درهبى  یزیًقص اًکبر ًبپذ یپشضک یارتجبط هَثز ٍ اخالق حزفِ ا ییّوچَى تَاًب یهَارد ی،پشضک یاختصبص یعول یهْبرت ّب

ٍ  یثِ اخالق حزفِ ا یاست ٍ تَجِ کو یٌیثز علَم ثبل یتوزکش اصل یزاىا یآهَسش پشضک یفعل ّبی آهَسضی ثزًبهِدارد. در  یوبراىث

ضَد کِ  یهَاجِ ه یهتفبٍت یاخالق یّب یثب دٍ راّ ثبرّب خَد یضک در دٍراى کبر یث یضذُ است. ّز پشضک یوبرث یرٍح یزیتهذ

ٍاحذ درس ٍ تٌْب ثِ د یهَسش اخالق پشضکآ یاست. ثزا یبهَختًِ یعوَه یپشضک یلدٍراى تحص رّب را د ىآاس  یبریهَاجِْ ثب ثس ی ًحَُ

ًذارًذ. داًطجَیبى پشضکی ثبیذ  یهٌبسج یجذاة ارائِ ضذُ ٍ ثبسدّ یزغ ًحَی کالس ّب ثِ یيثسٌذُ ضذُ کِ ا یدر دٍراى کبرآهَس یًظز

ذ ثزآیٌذ. ثٌبثزایي آهَسش ضًَ هی ای هَاجِ زفٍِرُ تحصیلی ٍ حاخالقی کِ در د بئلالسم را کست کٌٌذ تب ثتَاًٌذ اس عْذُ هس یهْبرت ّب

ٍ  یکویتِ اخالق پشضکدفتز داًطکذُ پشضکی ثزآى ضذ تب ثب ّوکبری  لذا اهزی ضزٍری است. ّبی اخالقی ثِ داًطجَیبى پشضکی  هعیبر

ذرسِ اخالق ایي ثزًبهِ تحت عٌَاى ه یی در ایي سهیٌِ ثپزداسد.ثِ ارائِ هْبرت ّب آساد هطْذداًطگبُ  ٍ یداًطگبُ علَم پشضک یوبرحقَق ث

 یوبر،ث ی، آتًََه(Breaking bad new) اتبًبسی، دادى خجز ثذخَاّذ ضذ.  ایي دٍ داًطگبُ ثزگشاردر پشضکی ٍ ثب حضَر داًطجَیبى 

)عضَ ّیئت علوی  ییخواجه دلو محمد دکترضذ.  ّب ثزرسی خَاٌّذ ... هَضَعبتی ّستٌذ کِ در ایي کبرگبٍُ  یرٍاً یِاٍل یکوک ّب

پشضکی  عضَ ّیئت علوی گزٍُ طت اٍرصاًس داًطگبُ علَم) وفادارالناز دکتر ٍ  پشضکی هطْذ( گزٍُ پشضکی اجتوبعی داًطگبُ علَم

 ثِ عٌَاى هذرس در ایي کبرگبُ ّب حضَر خَاٌّذ داضت. هطْذ(
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