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 حرفه ای دکتری –دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی : 304041شماره درس: اخالق پزشکی، تعهد حرفه ای و قانون نام درس:

 آسيب شناسی دهان ارائه دهنده: گروه آموزشی دروس پيش نياز:    واحدکارگاهی 3        :  عداد و نوع واحدت

 Email :Razavi@dnt.mui.ac.ir 30تا  8شنبه تا چهارشنبه ساعت  روزهای تماس:تلفن و  دکتر سيد محمد رضویول درس: ئنام مس

 

 اصول اخالق حرفه ای در رشته دندانپزشکیآشنایی دانشجویان دندانپزشکی با  هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:

 :شناختی حيطه

 شرح دهد. نوین دندانپزشکی اخالقی و حقوقی ابعاددانشجو باید بتواند  -2  اخالق حرفه ای و اصول آن را تعریف کند. دانشجو باید بتواند-1

 را توصیف کند. و انسانی  حیوانی های پژوهش در پزشکی اخالق های جنبهدانشجو باید بتواند  -4 .را شرح دهد پزشکی مقاالت و تحقیقات نتایج انتشار در پزشکی اخالق مالحظاتدانشجو باید بتواند  -3

 عاطفی:حيطه 

 اصول حرفه ای رعایت حقوق بیمار را مسئولیت اساسی خود بداند.دانشجو باید به دقت -2 با ارزشها و ابعاد مختلف اخالق حرفه ای آشنا شده و آن را از اجزای حرفه خود بداند.دانشجو باید -1

 حيطه رفتاری:

 ابعاد مختلف اخالق حرفه ای را در مواجهه با همکاران رعایت کنددانشجو باید  -۲ رعایت کند.اصول اخالق حرفه ای را در مواجهه با بیمار دانشجو باید  -1

 

 (URLآدرس/ لینکوب سایت:  /  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  /  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب: )  :بيشتر مطالعه پيشنهادی برای منابع 

 ایی با مبانی اخالق حقوقی در دندانپزشکی تالیف دکتر مرتضی طاهریآشن-1

 اخالق در دندانپزشکی تالیف دکتر مهدی تبریزی داده  -۲

 موجود در کتابخانه(.                       -مجموعه مقاالت اخالق پزشکی ) انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات اخالق پزشکی -3

 مجموعه مباحث مطرح شده در کالس درس اساتید. -4
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 ها:ارزشيابی 

 تکاليف بارگذاری شده در سامانه نوید توسط اساتيد :در طول دوره )کوئيز، تکاليف،...(الف( 

 

 بارم:  تاریخ:

 بارم تاریخ: آزمون تستی:ترم ميانب( 

 نمره 74بارم: 72/1/3044تاریخ: آزمون تستی :ترم( پایان ج

 

 بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:پيش 

 حضور به موقع در تمام کالسهای نظری قوانين و مقررات کالس:

 نمره از نمره نهائی کسر می گردد. 5/4هر غيبت غير مجازمازاد بر حداکثر مجاز،   :کالس قوانين نقض با برخورد نحوه

 نمره کسر خواهد شد  1و  1،  5/0،  5/0به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب،                 حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.غيبت: 

 هماهنگی ساعت و تاریخ کالس با اساتيد و دانشجویان :کالس وظایف نماینده شرح

  



 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** نظری***   فرم معرفی دروس 
 

3 

 

 

 37الی  33یکشنبه از ساعت     روز وساعت:مجازی   -دانشکده دندانپزشکی :محل  3044-99دوم  نيمسال:   اخالق درسجدول زمان بندی کالس ها ی 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو
 منابع اصلی مطالعه برای هر جلسه

3 
علم اخالق چيست؟علم اخالق پزشکی -کليات اخالق پزشکی:تعریف اخالق 5/33/99

 است؟چيست؟دیدگاه ادیان الهی در خصوص اخالق چگونه 

 سيدمجمددکتر

 رضوی

 آنالین
 

 پيش مطالعه / تکليف
 

 اسالیدها و مطالب تدریس شده

7 
37/33/99 

 دندانپزشکی : شغل، حرفه یا ...
سعيد دکتر 

 نوراللهيان

 آنالین
 پيش مطالعه / تکليف

 

 اسالیدها و مطالب تدریس شده

1 
39/33/99 

 کنيم "دندانپزشکی  "چگونه 
سعيد دکتر 

 نوراللهيان

 آنالین
 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 اسالیدها و مطالب تدریس شده

0 
72/33/99 

 کنيم "دندانپزشکی  "چگونه 
دکتر 

 نصوحيانسعيد

 پيش مطالعه / تکليف آنالین

 آزمون / گفتگو

 اسالیدها و مطالب تدریس شده

5 
 عباسعلیدکتر نوین دندانپزشکی اخالقی و حقوقی ابعاد 1/37/99

 دمیخا

 آنالین
 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 اسالیدها و مطالب تدریس شده

2 
مقاره احمد دکتر  پزشکی اخالق دیدگاه از همکاران با دندانپزشک متقابل ارتباط 34/37/99

 عابد

 پيش مطالعه / تکليف آنالین

 آزمون / گفتگو

 اسالیدها و مطالب تدریس شده

2 
دندانپزشک و حرفه دندانپزشکی، چه خطرات در کمين اخالق پزشکی،  32/37/99

 هستند؟
 سيدمحمددکتر

 رضوی

 پيش مطالعه / تکليف آنالین

 آزمون / گفتگو

 اسالیدها و مطالب تدریس شده

8 
 سيدمحمددکتر کنند؟ قرائت را پزشکی نامه سوگند باید پزشکان و دندانپزشکان چرا 70/37/99

 رضوی

 پيش مطالعه / تکليف آنالین

 آزمون / گفتگو

 اسالیدها و مطالب تدریس شده

9 
35/3/3044 

 پزشکی آموزش در پزشکی اخالق مالحظات
 زهرادکتر

 سيدمعلمی
 پيش مطالعه / تکليف آنالین

 آزمون / گفتگو

 اسالیدها و مطالب تدریس شده

34 
 عباسعلیدکتر  پزشکی اخالق قانونی از دیدگاه پزشکی و حقوقی مسائل 77/3/3044

 خادمی
 پيش مطالعه / تکليف آنالین

 آزمون / گفتگو

 اسالیدها و مطالب تدریس شده

33 
79/3/3044 Informed Consent in Dentistry 

 پيش مطالعه / تکليف آنالین دکتر کشاورزیان )اصول کسب رضایت نامه در دندانپزشکی(

 آزمون / گفتگو
 اسالیدها و مطالب تدریس شده

37 
5/7/3044 

Informed Consent in Dentistry پيش مطالعه / تکليف آنالین دکتر کشاورزیان 

 آزمون / گفتگو
 اسالیدها و مطالب تدریس شده

31 
 

  Communication Skills) مالحظات اخالق حرفه ای در مطب و کلينيک 37/7/3044
دکتر 

 جهانشاهیغالمرضا

 پيش مطالعه / تکليف آنالین

 آزمون / گفتگو

 تدریس شده اسالیدها و مطالب
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30 
39/7/3044 

 Bad)چگونه یک خبر بد را به بيماران  و همراهان  بيمار اعالم کنيم؟ 

News Delivery) 

 سيدمحمددکتر

 رضوی

 آنالین
 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 اسالیدها و مطالب تدریس شده

35 
 پيش مطالعه / تکليف آنالین صوابی دکتر  پزشکی مقاالت و تحقيقات نتایج انتشار در پزشکی اخالق مالحظات 72/7/3044

 آزمون / گفتگو
 اسالیدها و مطالب تدریس شده

32 
 پيش مطالعه / تکليف آنالین دکتر منشئی (Animal study) حيوانی های پژوهش در پزشکی اخالق های جنبه 7/1/3044

 آزمون / گفتگو
 اسالیدها و مطالب تدریس شده

32 
9/1/3044 

 (Human study) انسانی های پژوهش در پزشکی اخالق های جنبه
 سيدمحمددکتر

 رضوی
 پيش مطالعه / تکليف آنالین

 آزمون / گفتگو

 اسالیدها و مطالب تدریس شده


