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هدف کلی:

در پایان درس فراگیران با اصول اخالق پزشکی ،حقوق بیمار ،قوانین انتظامی در رابطه با قصور حرفه ای و مقررات
واستاندارد ها در ارائه خدمات مربوط به تصویربرداری آشنا می شوند.
اهداف مرحله ای(کلی جلسات) :

 -1معرفی درس  ،منابع  ،مقدمه ارزشیابی مقدماتی  ،کلیات اخالق پزشکی وضرورت آن
 -1آشنایی با تاریخچه اخالق در پزشکی در ایران وجهان
 -3آشنایی با حقوق بیماران
 -0آشىایی با استاوذارد ها در ارائه خذمات در تصویربرداری پزشکی
 -5آشىایی با قواویه پزشکی وقصور حرفه ای
 -1آشنایی با آئین نامه های انتظامی و مجازاتهای اسالمی
 -7آشنایی با مسائل اخالقی در رابطه با مرگ
 -8آشنای با اصول اخالقی در تحقیقات

اهداف ویژه رفتاری(جلسات نظری):
 -1 – 1معرفی درس  ،منابع  ،مقدمه ارزشیابی مقدماتی  ،کلیات اخالق پزشکی وضرورت آن:
درپایان دانشجو قادرباشد
 ) 1-1اهداف درس را تشرح نماید .
 ) 1-1مفهوم اخالق وضرورت اخالق مداری درجامعه بیان کند .
 )1-3مفهوم اخالق حرفه ای و خاستگاه های آن را بیان کند.
 )1-0اخالق پزشکی را تعریف ومبانی وضرورت اخالق حرفه ای در علوم پزشکی را فهرست کند.
 – 1آشنایی با تاریخچه اخالق پزشکی در ایران وجهان:
درپایان دانشجو قادرباشد
 ) 1-1خاستگاه اخالق پزشکی را در دنیا بیان و اصول ذکر شده در متن سوگندنامه بقراط را فهرست کند .
 )1-1خاستگاه اخالق پزشکی را درایران باستان وبعد ازاسالم را بیان کند.

 -3آشنایی با حقوق بیماران
درپایان دانشجو قادرباشد
 )3-1عناوین منشور حقوق بیمار در ایران را فهرست نماید.
 )3-1وظایف اخالقی بیماران را در زمان دریافت خدمات مراقبتی را تشریح کند .
 – 0آشىایی با استاوذارد ها در ارائه خذمات در تصویربرداری پزشکی
دریایان دانشجو قادرباشد
 )0-1شرح وظایف و مسئولیت های حرفه ای کارشناس رادیولوژی بیان کند .
 ) 0- 1کد های اخالقی کارشناس رادیولوژی را فهرست کند .
 – 5آشىایی با قواویه پزشکی وقصور حرفه ای
درپایان دانشجو قادرباشد
 )5-1تعاریف حقوقی جرم،تخلف اداری،تخلف انتظامی ،غفلت وقصور را بیان کند .
I

 )5-1انواع قصور از دیدگاه حقوقی را نامبرده و وجوح تمایز آنها را تشریح نماید .
 )5-3اصول گرفتن رضایت از بیماران را برای انجام خدمات مراقبتی تشریح کند .
 )5-0اهمیت گزارش نویسی را بیان و اشتباهات رایج در گزارش نویس را فهرست کند.

 –1آشنایی با آئین نامه های انتظامی و مجازاتهای اسالمی
درپایان دانشجو قادرباشد
 )1-1انواع مجازات های اسالمی ومصادیق تخلفات کیفری در پزشکی را فهرست کند.
 )1-1مجازات های انتظامی را با توجه به اهمیت تخلفات نام ببرد.
 )1-3خطا عای بزرگ پزشکی را فهرست کند.

- 7آشنایی با مسائل اخالقی در رابطه با مرگ
درپایان دانشجو قادرباشد
 )7-1مرگ و مرگ مغزی را تعریف و اهمیت مراقبت از بیماران در حال مرگ را تشریح کند .
 )7-1اتانازی را تعریف و انواع آن را فهرست و جایگاه قانونی وشرعی آن را تشریح کند.
)7-3سقط جنین را تعریف و انواع آن را فهرست و جایگاه قانونی وشرعی آن را تشریح کند.

 -8آشنایی با اصول اخالقی در تحقیقات
درپایان دانشجو قادرباشد
 )8-1ضرورت رعایت اصول اخالق در پژوهش را بیان کند.
 )8-1کد های اخالق در تحقیقات پزشکی در ایران را تشریح کند.
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مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

به منظور بهره برداری مناسب از وقت محدود کالس از دانشجویان عزیز انتظار می رود به رعایت نکات زیر توجه کامل
نمایند:
 به مقررات انظباطی کالس احترام بگذارد(عدم غیبت کالسی،ساعت ورود وخروج کالس،خاموش بودن تلفن همراه)... به منابع درسی معرفی شده مراجعه ومطالب تکمیلی بحث ها را مطالعه نمایند. -شرکت فعال تمامی دانشجویان در بحث های گروهی کالس .
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