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مجری طرح :دفتز داًطکذُ پشضکی
عنوان طرح:

هذرسِ اخالق در پشضکی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی
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هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی علوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
آهَسش هْبرت ّبی ارتجبطی السم ثِ داًطجَیبى
آضٌبیی داًطجَیبى ثب اخالق پشضکی ٍ حقَق ثیوبراى
خالصه طرح :
اسبس ٍ ثٌیبى ّز ًظبم کبرآهذ ثْذاضتی راثطِ هَثز ٍ تَام ثب احتزام ثیي کبدر درهبًی ٍ هزاجعِ کٌٌذگبى است .در کٌبر درٍس ثبلیٌی ٍ
هْبرت ّبی عولی اختصبصی پشضکی ،هَاردی ّوچَى تَاًبیی ارتجبط هَثز ٍ اخالق حزفِ ای پشضکی ًقص اًکبر ًبپذیزی در درهبى
ثیوبراى دارد .در ثزًبهِّبی آهَسضی فعلی آهَسش پشضکی ایزاى توزکش اصلی ثز علَم ثبلیٌی است ٍ تَجِ کوی ثِ اخالق حزفِ ای ٍ
هذیزیت رٍحی ثیوبر ضذُ استّ .ز پشضکی ثیضک در دٍراى کبری خَد ثبرّب ثب دٍ راّی ّبی اخالقی هتفبٍتی هَاجِ هیضَد کِ
ًحَُی هَاجِْ ثب ثسیبری اس آىّب را در دٍراى تحصیل پشضکی عوَهی ًیبهَختِ است .ثزای آهَسش اخالق پشضکی تٌْب ثِ دٍ ٍاحذ درس
ًظزی در دٍراى کبرآهَسی ثسٌذُ ضذُ کِ ایي کالس ّب ثًِحَی غیز جذاة ارائِ ضذُ ٍ ثبسدّی هٌبسجی ًذارًذ .داًطجَیبى پشضکی ثبیذ
هْبرت ّبی السم را کست کٌٌذ تب ثتَاًٌذ اس عْذُ هسبئل اخالقی کِ در دٍرُ تحصیلی ٍ حزفِای هَاجِ هیضًَذ ثزآیٌذ .ثٌبثزایي آهَسش
هعیبرّبی اخالقی ثِ داًطجَیبى پشضکی اهزی ضزٍری است .لذا دفتز داًطکذُ پشضکی ثزآى ضذ تب ثب ّوکبری کویتِ اخالق پشضکی ٍ
حقَق ثیوبر داًطگبُ علَم پشضکی ٍ داًطگبُ آساد هطْذ ثِ ارائِ هْبرت ّبیی در ایي سهیٌِ ثپزداسد .ایي ثزًبهِ تحت عٌَاى هذرسِ اخالق
در پشضکی ٍ ثب حضَر داًطجَیبى ایي دٍ داًطگبُ ثزگشار خَاّذ ضذ .اتبًبسی ،دادى خجز ثذ ( ،)Breaking bad newآتًََهی ثیوبر،
کوک ّبی اٍلیِ رٍاًی ٍ  ...هَضَعبتی ّستٌذ کِ در ایي کبرگبُّب ثزرسی خَاٌّذضذ .دکتر محمد خواجه دلویی (عضَ ّیئت علوی
گزٍُ پشضکی اجتوبعی داًطگبُ علَمپشضکی هطْذ) ٍ دکتر الناز وفادار (عضَ ّیئت علوی گزٍُ طت اٍرصاًس داًطگبُ علَمپشضکی
هطْذ) ثِ عٌَاى هذرس در ایي کبرگبُ ّب حضَر خَاٌّذ داضت.
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