
  

  :تاریخ ارائه درس    :  سال تحصیلی  

     )حداکثر(ساعت  4و ) حداقل(ساعت  2:  مدت کالس :                                                                                          ترم  

  :  نوع درس   پزشکی: دانشکده 

  :تعداد دانشجو    اخالق پزشکی:   ) واحد(درس نام 

.  

  :    منبع درس  

  فلسفه اخالق، عالمه شهید مرتضی مطهري -

  مالحظات پزشکی، دکتر محمدباقر الریجانی -

  فلسفه اخالق، مجتبی مصباح -

  درس هاي فلسفه اخالق کانت، ترجمه منوچهر صانعی -

  )، دیوید مک ناتن)بر فلسفه اخالق درآمدي(اخالقی  نگاه -

  : امکانات آموزشی 

  اسالید هاي آموزشی  -

  ویدئو پروژکتور -

  کامپیوتر -

  اخالق پزشکی) موارد(سري کیس هاي -

  فلسفه اخالق پزشکی: عنوان درس 

  بومی اسالمی و ایرانی اخالق حرفه اي پزشکی در قالب تئوري ها و مکاتب اخالقی  بر اساس فرهنگ و علوم آشنایی با  :هدف کلی درس 

  : اهداف جزئی 

  :دانشجو باید بتواند

 فلسفه اخالق پزشکی را شرح دهد.  

 تعدادي از مکاتب و تئوري هاي اخالق پزشکی را نام برده و به اختصار توضیح دهد.  

 مکتب اخالقی بومی اسالمی و ایرانی را بر اساس دیدگاه ابوعلی سینا تشریح کند .  

 و مدل پیشنهادي آن را بیان نماید نگرش قرآنی و اسالمی  .  

                                                                 هاي کوچک و بزرگ در گروه caseآموزش به صورت سخنرانی و ارائه :  روش آموزش 

  : اجزا و شیوه اجراي درس 

  اخالق بر اساس هنجارها و خوبی ها و بدي ها به صورت بایـدها و  : مقدمه

نبایدها شکل می گیرد که این خود مبتنی بـر اصـول و پدیـده هـایی اسـت کـه       
بـر  . فلسفه اخالق و بخش مطالعات فرا اخالق عهده دار بیان و بررسـی آن اسـت  

اوت این مبنا تئوري ها و مکاتب مختلف اخالقی در طـول تـاریخ بـا عقایـد متفـ     

  تشکیل شده است

  دقیقه 10:    مدت زمان 

 کلیات درس   

نام مدرس  :  مقطع / رشته: کارآموزي پزشکی عمومی  



  تاریخچـه اي از تئـوري هـا و مکاتـب     : بخش اول درس

  مختلف از یونان باستان، مشرق زمین و مکاتب غربی

  پرسش و پاسخ و استراحت  

  دیـدگاه بـومی و اسـالمی و ایرانـی بـر      : بخش دوم درس

  مبناي تئوري محبت و عشق بوعلی سینا

 دقیقه 30:    مان مدت ز

 دقیقه 15:    مدت زمان 

 دقیقه 25:    مدت زمان 

  پیشنهاد و تئوري کامل قرآنی و اسـالمی در  : نتیجه گیري جمع بندي و

  مقایسه و تطبیق با سایر مکاتب
 دقیقه 10:    مدت زمان 

امتحان کتبی، سواالت تشریحی، سواالت چهارجوابی ،  : ارزشیابی درس

  )workshopالب در ق(کارعملی 
 دقیقه:    . . . . .  مدت زمان 

  

  

  

 


