
  

  :تاریخ ارائه درس    :  سال تحصیلی  

  :  نوع درس   پزشکی :دانشکده 

  اساتید گروه اخالق پزشکی: نام مدرس    عمومی کارآموزي پزشکی: رشته/ مقطع 

   :تعداد دانشجو    اخالق پزشکی:   ) واحد(درس نام 

  ساعت 2:  مدت کالس                                     :                                                      ترم  

.  

  :    منبع درس  

Medical confidentiality, Kenneth Kipnis; ln: the Blackwell Guide to Medical Ethics. Rhodes R, 
Francis LP, Silvers A. Blackwell publishing, 2007, P.104-127. 

  ت علمی و کتب اخالق پزشکیسایر منابع موجود در مقاال
  : امکانات آموزشی 

  اسالید هاي آموزشی -

  ویدئو پروژکتور -

  کامپیوتر -

  اخالق پزشکی (Cases)سري موارد  -

  رازدري: عنوان درس 

آشنایی دانشجو نسبت به اهمیت مطلق بودن رازداري در پزشکی و ارتقاء توان تفکیک موضوعات حرفه اي از باورها و  :هدف کلی درس 

   دیشه هاي شخصی و موارد قانونیان
  : اهداف جزئی 

  :دانشجو باید بتواند

  .محدوده ي رازداري در پزشکی را شرح دهد -

  .رازداري پزشکی را از حوزه هاي قانون، اعتقادات و ارزش هاي شخصی تفکیک کند -

  .اولویت بندي در ارزش هاي کلیدي حرفه اش را نام ببرد و شرح دهد -

  .خواسته و صالح حرفه خود را در مورد رازداري بیان کند -

  .نتایج عدم رعایت رازداري پزشکی را شرح دهد -

  .تفاوت حریم خصوصی و رازداري را شرح دهد -

                                                              بحث در گروه کوچک و سخنرانی، ارائه مورد:    روش آموزش 

  : شیوه اجراي درس اجزا و 

  آشنایی دانشجو نسـبت بـه تفکیـک قائـل شـدن در موضـوعات       : مقدمه

مربـوط بـه حرفــه پزشـکی بـا اعتقــادات شخصـی، ارزش هــاي      

  شخصی و حوزه موارد مندرج در  قانون

  دقیقه 50:    مدت زمان 

 کلیات درس   

  آشنایی بـا اصـول اساسـی حرفـه اي،       :بخش اول درس

لزام به رعایت آنها در آموزش همراه بـا  نحوه تعیین آنها و ا

  . مطرح کردن موارد پیش خواهد رفت

 دقیقه 10:    مدت زمان 

 دقیقه 20 :    مدت زمان 

 دقیقه 20:    مدت زمان 



  پرسش و پاسخ و استراحت  

  مطرح کردن بحث رازداري حرفه اي و : بخش دوم درس

  بیان اهمیت مطلق بودن آن

  دقیقه 10 :    مدت زمان   نتیجه گیري جمع بندي و 

 وامتحان کتبی، سواالت تشریحی، سواالت چهـارجوابی  :  ارزشیابی درس 

  ..کارعملی و 
 

  

  

  

 


