
نشست هم اندیشی مدیران گروههای اخالق پزشکی و مسئوالن بسته اعتالی اخالق حرفهای 

نشست هم اندیشی دانش آموختگان و اساتید اخالق پزشکی کشور 

زمان :    سه شنبه ١٣٩٧/٠٩/٢٧                مکان :سالن کنفرانس شهید ایرانمنش

افتتاحیه ششمین کنگره اخالق پزشکی ایران 

زمان :    سه شنبه ١٣٩٧/٠٩/٢٧                مکان :سالن کنفرانس شهید قادری

ثبت نام از ساعت ٧:٣٠ الی ٨:٣٠

٥ دقیقه - قرائت قرآن 8:30-8:35

٥ دقیقه - سرود جمهوری اسالمی ایران 8:35-8:40

١٠ دقیقه آقای دکتر محمد رحمانیان خوش آمدگویی رئیس همایش 8:40-8:50

آقای دکتر الریجانی سخنرانی معاون محترم آموزشی 8:50 – 9:00

١٥ دقیقه خانم دکتر پونه ساالری سخنرانی دبیر کمیته آموزش اخالق پزشکی کشور 9:00-9:15

۶٠ دقیقه ارائه گزارش فعالیتهای بسته اعتالی اخالق حرفهای در کالن منطقه دهگانه 9:15-10:15

١٥ دقیقه پذیرایی 10:15-10:30

٩٠ دقیقه ارائه گزارش فعالیتهای بسته اعتالی اخالق حرفهای در کالن منطقه دهگانه 10:30-12:00

١٢٠ دقیقه نماز و ناهار 12:30-13:30

٩٠ دقیقه نشست تخصصی دانش آموختگان اخالق پزشکی کشور 14:00-15:30

٣٠ دقیقه استراحت و پذیرایی 15:30-16:00

۶٠ دقیقه جلسه کمیته ملی اخالق پزشکی بالینی 16:00-17:00

١٢٠ دقیقه

افتتاحیه: 

خوش آمدگویی آقای دکتر رحمانیان – ریاست دانشگاه علوم پزشکی جهرم و رئیس کنگره
سخنرانی آقای دکتر الریجانی –  معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

و دبیر شورای عالی اخالق پزشکی کشور 
سخنرانی آقای دکتر سیدضیاءالدین تابعی – دبیر علمی کنگره

سخنرانی آیت الله دکتر لطف اله دژکام – نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز
سخنرانی آقای دکتر صحرائیان - فرماندار جهرم

تقدیر و تشکر
پخش کلیپ

19:00-21:00

پایان برنامه

۶٠ دقیقه پذیرایی شام 21:00-22:00



روز نخست پنجمین همایش ملی اخالق و شیوههای نوین درمان ناباروری 

روز نخست ششمین کنگره اخالق پزشکی ایران 

زمان :    صبح چهار شنبه ١٣٩٧/٠٩/٢٨                مکان :سالن همایشهای شهید قادری

ثبت نام و پذیرش از ساعت ٧:٣٠ الی ٨:٣٠

٥ دقیقه - قرائت قرآن 8:30-8:35

٥ دقیقه - سرود جمهوری اسالمی ایران 8:35-8:40

٢٠ دقیقه
مروری بر ٤ دوره کنگره اخالق 

و شیوههای نوین درمان 
ناباروری

سخنرانی آقای دکتر پارسانژاد 8:40-9:00

٩٠ دقیقه پانل بحث و گفتگو با موضوع طرح قانونمندسازی ثبت اطالعات اهدای گامت و جنین
آقای دکتر دژکام – آقای دکتر پارسانژاد – خانم دکتر رشیدی – خانم دکتر اشرفی –آقای دکتر پارساپور

9:00-10:30

٣٠ دقیقه پذیرایی 10:30-11:00

آقای دکتر محمدعلی 
صدیقی سخنرانی کلیدی: انتخاب جنسیت جنین و چالشهای اخالقی آن

خانم دکتر راسخ - خانم دکتر نام آوری - خانم دکتر گلستان – آقای دکتر صدیقی اعضای پانل
آقای دکتر وحید 

رحمانیان
نگرش زنان نابارور در مورد مسائل فقهی و حقوقی شیوههای نوین درمان ناباروری در شهر جهرم در 

سال ١٣٩٧ 

آقای دکتر آرش نعمت 
الهی

بررسی نگرش مردم شیراز و شهرهای اطراف درباره میزان اهمیت پیوستگی های زیستی و ژنتیکی 
در میان خانواده

آقای دکتر جلیل 
عزیزی

بررسی میزان رضایت زناشویی در بین زنان نابارور شهر جهرم با تاکید بر عوامل اجتماعی موثر بر آن

۶٠ دقیقه

خانم دکتر بهیه نام آور 
جهرمی

Exposure to radiofrequency radiation emitted from mobile phone jammers 
adversely affects the quality of human sperm

11:00-12:00

١٢٠ دقیقه نماز و ناهار 12:30-13:30



پانل اعتالی اخالق حرفهای در پزشکی  (زمان: عصر چهار شنبه ١٣٩٧/٠٩/٢٨   * مکان: سالن همایشهای شهید قادری)

پانل اعتالی اخالق حرفهای در پیراپزشکی (زمان: عصر چهار شنبه ١٣٩٧/٠٩/٢٨ * مکان :سالن کنفرانس شهید ایرانمنش)

سمینار IRMEDTALK نمایش تئاتر  (زمان : چهار شنبه شب ١٣٩٧/٠٩/٢٨ * مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری)

خانم دکتر صابر – آقای دکتر عابدی - خانم دکتر ابراهیمی – خانم دکتر بزمی اعضای پانل
خانم دکتر معصومه محمد 

حسین زاده
بررسی مهمترین راهکارهای اعتالی اخالق حرفهای در دانشگاه

آقای دکتر حسین 
محمودیان

بررسی میزان آگاهانه بودن رضایت کسب شده از بیماران تحت عمل جراحی زنان در یکی 
از بیمارستانهای شیراز

خانم دکتر عصمت نوحی ارتباط اخالق حرفهای با هوش معنوی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در سال ١٣٩٧

خانم مهسا خرم کیش انجام مراقبت معنوی بیشتر: کاهش خستگی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

آقای محمدرضا نوروزی بررسی میزان تعالی در محیط آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان بالینی دانشگاه علوم 
پزشکی فسا ١٣٩٧

آقای عارف باقرزاده Ethical concerns and challenges with big data in health

خانم سمانه معتمد رعایت اصول اخالقی در پژوهش های مرتبط با فیزیولوژی پزشکی در بین دانشجویان 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

٩٠ دقیقه

همزمان پانل اعتالی اخالق حرفهای در پیراپزشکی در سالن شهید ایرانمنش برگزار خواهد شد.

14:00 – 15:30

اعضای پانل: خانم دکتر قاسم زاده- آقای دکتر سیف فرشد – آقای دکتر شهرکی واحد – آقای دکتر دهقانی
خانم حدیثه 

السادات طباطبایی
تاثیر مراقبت معنوی بر سالمت معنوی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه به 

درمانگاه شهید مطهری شیراز

خانم طاهره عبدیان بررسی رابطه قاطعیت و تفکر انتقادی بر تنیدگی اخالقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

آقای مجتبی جعفری طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش دیسترس اخالقی ارائه دهندگان خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

خانم دکتر زهره 
عنبری

بررسی شاخص های رعایت عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور ایران در مقایسه با 
کشورهای توسعه یافته

آقای دکتر وحید 
کوهپیمای

جایگاه اخالق در سیاست مدیریت هزینه ها (سیاست جاری طرح تحول نظام سالمت) در دانشگاه علوم 
پزشکی جهرم

٩٠ دقیقه

آقای دکتر 
محمدصادق صنیع

ارتباط بین جو اخالقی و تمایل به ماندگاری در کار پرسنل اتاق عمل و هوشبری شاغل در بیمارستانهای 
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم

14:00-15:30

آقای دکتر حمیدرضا نمازی
آقای دکتر علیرضا منجمی

فلسفه پزشکی
٩٠ دقیقه

گروه تئاتر دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر

نمایش صندلی خالی
18:30-20:00

استراحت و پذیرایی و تور گردشگری جهرم مخصوص میهمانان 16:00-20:30



روز دوم ششمین کنگره اخالق پزشکی ایران با محوریت: 

 اخالق پرستاری / فرایندهای آموزش اخالق پزشکی 

اختتامیه ششمین کنگره اخالق پزشکی ایران 

زمان :    پنج شنبه ١٣٩٧/٠٩/٢٩                مکان :سالن همایشهای شهید قادری

٥ دقیقه - قرائت قرآن 8:30-8:35

٥ دقیقه - سرود جمهوری اسالمی ایران 8:35-8:40

٢٠ دقیقه اخالق در پرستاری سخنرانی آقای دکتر پیروی 8:40-9:00

آقای دکتر پیروی- آقای دکتر فاصله- آقای دکتر اسالمی اکبر- آقای دکتر حجت اعضای پانل

آقای مجتبی زینی بررسی نقش میانجی آشفتگی اخالقی در ارتباط بین عملکرد اخالقی و فرسودگی شغلی پرستاران

خانم هانیه 
حسینی

شناخت وضعیت موجود  رعایت حقوق بیماران توسط  پرستاران و راه حل های بهبود آن

خانم دکتر ماهرخ 
کشوری

تجربیات اخالقی پرستاران شاغل در بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی کاظم(ع) شهر اصفهان

خانم دکتر سارا 
شهسواری

حضور مراقبتی :  مضمون اصلی مراقبت پرستاری معنوی از دیدگاه پرستاران بالینی

خانم مرضیه مومن 
نسب

تاثیر بازاندیشی گروهی بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در زمینه کدهای اخالقی

همزمان پانل فرایندهای آموزش اخالق پزشکی در سالن شهید ایرانمنش برگزار خواهد شد.

9:00-10:30

٣٠ دقیقه پذیرایی 10:30-11:00

آقای دکتر آزمند برنامه درسی پنهان و آموزش اخالق پزشکی سخنرانی کلیدی

آقای دکتر آزمند - آقای دکتر دلپسند – خانم دکتر حق بین – خانم دکتر دهقانی اعضای پانل

خانم دکتر اکرم ثناگو
فرایند هدایت و رهبری کارآموزان در عرصه پرستاری به افشای خطاهای مراقبتی از طریق نوشتن 

حکایات بالینی

خانم دکتر لیلی مصلی 
نژاد

طراحی برنامه جامع تدریس و ارزیابی درس اخالق: تجربهای موفق با پیامدهای مبتنی بر آموزش 
پاسخگو و شایستگیهای حرفهای

خانم محبوبه طباطبایی 
چهر

بیان دیدگاههای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در زمینه دغدغههای حرفهای 
دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

خانم دکتر صدیقه 
نجفی پور

دانشجویان پزشکی علوم پایه در مورد اصول اخالق حرفهای در اولین تجربه خویش در بخش بالینی 
از چه میگویند؟

۶٠ دقیقه

آقای دکتر محسن 
رضایی آدریانی

تغییر چگونگی ارائه درس اخالق پزشکی دانشجویان پزشکی

11:00-12:00

١٢٠ دقیقه نماز و ناهار 12:30-13:30

۶٠ دقیقه

اختتامیه کنگره و تقدیر و تشکر

سخنرانی حجت االسالم و المسلمین دکتر مدبر – مدرس اخالق پزشکی و امام جمعه جهرم
سخنرانی آقای دکتر صلح جو -  دبیر اجرایی کنگره

اهدای جوایز - پخش کلیپ

14:00-16:00



عناوین کارگاه ها

١٥:٣٠ – ١٤:٠٠ ١١:٣٠- ١٠:٠٠ ٩:٣٠- ٨:٠٠
اخالق در پژوهش

«آقای دکتر امید آسمانی»
(دانشجویان دانشگاه های همجوار)

مکان: کالس شماره ١

طب متعالیه و ویژگیهای آن رویکردی 
نوین در باز انگاری طب مدرن 

«آقای دکتر سید ضیاء الدین تابعی»
(دانشجویان دانشگاه های همجوار)
مکان: سالن شهید ایرانمنش

روش های تصمیم گیری اخالقی و 
مهارت حل چالش ها

«آقای دکتر احسان شمسی»
(دانشجویان دانشگاه های همجوار)
مکان: سالن شهید ایرانمنش

اخالق حرفه ای در فضای مجازی جهت 
کاربران حوزه سالمت

«خانم دکتر لیلی مصلی نژاد»
(دانشجویان و اساتید)

مکان: کالس شماره ٢

مهارت ارتباطی پزشک و بیمار و مهارت ارائه خبر بد
«آقای دکتر امیر احمد شجاعی»

(دانشجویان درس اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم)
مکان: کالس شماره ١

نقد شاخص های اعتبار بخشی مرتبط با اخالق حرفه ای بیمارستان ها
« خانم دکتر صدیقه ابراهیمی – آقای دکتر سید علی انجو »

(روسا ، مدیران و مسولین اعتبار بخشی بیمارستان ها)
مکان: مکان: سالن کنفرانس معاونت دارو و غذا

١٣
٩٧

/٠
٩/

٢٨

عدالت در سالمت نظام های مختلف دریافت و پرداخت هزینه ها
«خانم دکتر مریم مرزبان و تیم دانشگاه بوشهر»

(دانشجویان درس اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم)
مکان: کالس شماره ١

اخالق حرفه ای در اورژانس پیش بیمارستانی
« آقای دکتر محسن رضایی آدریانی »

(پرسنل فوریت های پزشکی)
مکان: سالن کنفرانس معاونت دارو و غذا

١٣
٩٧

/٠
٩/

٢٩


