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 به نام خدا

 گناباد درمانیوخدمات بهداشتی پزشکیدانشگاه علوم
 دانشکده پزشکی

 

 و گروه پزشکی اجتماعی و خانواده حرفه ایگروه اخالق 
 

 مقدمه

نها يك فرآيند دانشگاهي و اخـذ يك مـدرك نيست. ت ت وشكي درآمدن يك فرآيند اجتماعي اسپزشك شدن و به كسوت پز

تماعي فرآيند اجليكن  استپزشكي  ههارتها و دانش مورد نياز جهت انجام حرفگواهي ميكند كه فرد داراي م گاهيفرآينـد دانش

نيازهاي  بـه بتشناسي استفاده كرده و نس ها با وظيفه و مهارت از آن دانش هنگامي شكل مي گيرد كه فرد بتواند اي هحرف شدن

دروس آداب پزشكي  39-6931نيمسال اول سال تحصيلي  ابتداي در همين راستا از .بيماران، جامعه و خويش حساس باشد

پايه در برنامه آموزشي ملي دوره پزشكي عمومي گنجانده شده است تا به يك تا چهار در طي چهار نيمسال مرحله علوم 

دانشجويان پزشكي در آمادگي براي پيوستن به جامعه پزشكي كمك نمايد. ارايه اين دروس به شما كمك مي كند كه عالوه بر 

زشكي اي طي دوران دوره پ، به كسب مهارتهاي پايه ضروري برپزشكي جامعه د اجتماعي شدن براي پيوستن بهتسهيل فرآين

در اين راهنما  علوم پايه براي شما معني دارتر شود. هدور دروسعمومي بپردازيد و از اين طريق و با مواجهه زودرس باليني 

اهداف اختصاصي هر درس در سه حيطه شناختي،  ارگانه آداب به اختصار معرفي شده وسعي شده است كه نخست دروس چه

محتوي ضروري هر درس و مدرسين آن در قالب يك برنامه زمان بندي شده مشخص و سپس  شود بياننگرشي و مهارتي 

مورد انتظار از دانش آموختگان  يها يمجموعه توانمندسند ضمائمي همچون بمنظور سهولت دسترسي، در پايان نيز شود. 

 پيوست شده است.به اين راهنما در ايران  يعموم يدوره پزشك

دروس چهارگانه آداب با همكاري گروه اخالق حرفه اي و گروه پزشكي اجتماعي و خانواده اين راهنما و برنامه اجرايي 

تنظيم شده و  شما در كارگاه ها و ديگر فعاليت هاي آموزشي مشاركتاميد مي رود كه  دانشگاه تدوين و اجرا خواهد شد.

موخته به عنوان يك دانش آ شما طي مسير دانشجويي و پذيرش مسئوليتننده تسهيل ك ارجمند اين دروس، راهنمائيهاي اساتيد

 انشاا.... باشددكتري عمومي پزشكي در نظام سالمت ايران 
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 معرفی دروس آداب پزشکی   

 

 

 6درس آداب پزشکی 

ب يك در قالو شده  آداب حرفه اي در برنامه درسي پزشكي عمومي در نظر گرفته ثلسله مباحسبه عنوان بخشي از  سدراين 

به شرح آداب و مهارت هاي و  شده است يسازمان دهي كارگاه-يعمل نيم واحددر قالب  درس .ه خواهد شدنيمسال ارائ

پردازد. اين دوره با معرفي توانمندي هاي دوره پزشكي عمومي  مي ،كه بايد يك پزشك در حرفه طب برخوردار باشد كليدي

تباطي ار يل شروع ميشود و با ارائه كليات مربوط به مهارت هاي مقدماتي رفتار حرفه اي،شرح اهميت آن در طي دوران تحص و

 زا يابد. در پايان دوره ادامه مي ،در بدو ورود به حرفه پزشكي فرا بگيردبايد و يادگيري موثر كه يك دانشجوي پزشكي 

      .براي استفاده از آنها را به دست آورند دانشجويان انتظار ميرود كه با اين اصول آشنا شده و دانش و مهارت كافي

 

 2درس آداب پزشکی 

و  "يميو كار ت يكارگاه كار گروه"شامل  يكارگاه-يواحد عملنيم در قالب مشابه درس آداب پزشكي يك، درس كه  نيا

 ر حرفهپزشك د كي ديكه با يديكل يشده است، به شرح آداب و مهارت ها يزير برنامه "تجارب ليو تحل يشيبازاند كارگاه"

 مهارت بكارگيري وهيحل تعارض و ش يها كيو تكن يميكارت ياصول كل يدوره با معرف ني. اپردازد يم ،برخوردار باشد طب

شامل  يفرد رشد يمقدمات يمربوط به مهارت ها اتيو با ارائه كل شود يشروع م يبا همدرد سهيدر مقا گرانيبا د يهمدل

 يعمل تفكر ارتقاء . در انتها با توجه به لزومابدي يو كنترل استرس ادامه م ييوثر و شناسام يشيبازاند كيمراحل انجام 

دالل تفكر و است يها گزاره بر انواع يتفكر، مرور كل ياجزا و استانداردها يطب، ضمن معرف يريادگيدر مطالعه و  انيدانشجو

اده از استف يبرا يو مهارت كاف دانش اصول آشنا شده و نيكه با ا روديانتظار م انيدوره از دانشجو اني. در پارديگ يصورت م

 . آنها را به دست آورند

 9درس آداب پزشکی 

 يو خطاها يشناخت يكارگاه خطاها"شامل  يكارگاه-يواحد عملنيم در قالب  كه همانند دو درس قبلي آداب،درس  نيا

ك پزش كي ديكه با يديكل يشده است، به شرح آداب و مهارت ها يزير برنامه "ينيكارگاه مواجهه زودرس بال" و "يپزشك

در  نيالب طيبا مح هيعلوم پا انيدانشجو ييفرصت آشنا يدوره ضمن فراهم ساز ني. اپردازد يم ،طب برخوردار باشد حرفه در

در  ني. همچنپردازد يم يحرفه ا نيب يدرمان در همكار ميت ينقش و عملكرد اعضا يقالب برنامه مواجهه زودرس، به معرف

 يمدلارتباط توام با ه افتراق گردد. با توجه به لزوم يم يو معرف حيدوره ساختار نظام سالمت و نقش پزشك در آن تشر نيا

بر  يشود. در انتها مرور كل فراهم يمهارت همدل نيو تمر ييرود فرصت آشنا يدوره انتظار م نيدر ا ،يدر مقابل همدرد
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 انيا. در پرديگ يصورت م انيدانشجو در حياستدالل صح يبا هدف ارتقاء مهارتها يو استدالل يتشناخ يخطاها نيعتريشا

 استفاده از آنها را به دست آورند. يبرا يكاف مهارت اصول آشنا شده و دانش و نيكه با ا روديانتظار م انيدوره از دانشجو

 0درس آداب پزشکی 

مقابله با استرس و  يكارگاه روشها"شامل  يكارگاه-يعمل نيم واحددر قالب نيز همانند دروس آداب يك تا سه درس  نيا

 كي ديكه با يديكل يبه شرح آداب و مهارت ها و شده است يزير برنامه "انيو فن ب يكارگاه اصول سخنران"و  "خشم كنترل

د مور يها با نقش انيشجودان ييفرصت آشنا يدوره ضمن فراهم ساز ني. اپردازد يپزشك در حرفه طب برخوردار باشد م

دوره  نيدر ا نيهمچن .پردازد يم نيدر بال يدرمان، به بحث و تامل بر كاركرد اصول اخالق ميدر ت ينيبال يانتظار از دانشجو

  نيو تمر يرو معرف شيپ يها تيمهارت استرس و كنترل خشم در موقع

 انيدوره در خصوص اصول فن ب نيدر ا ،يپزشك انيموثر در دانشجو يكسب مهارت ارائه سخنران لزوم گردد. با توجه به يم

 يم ظارانت انيدوره از دانشجو انيخواهد شد. در پا بحثموثر  دبكيارائه ف نيو همچن يعلم نتيپاورپو ياصول يطراح وهيو ش

 .استفاده از آنها را به دست آورند يبرا ياصول آشنا شده و دانش و مهارت كاف نيكه با ا رود
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6 درس آداب پزشکی  

 
 اهداف اختصاصیالف: 

 
 اهداف حیطه شناختی:: 6

 :بتواند باید دوره طی از پس دانشجو
 

 .باشد آشنا عمومي پزشكي دوره آموختگان دانش از انتظار مورد هاي توانمندي مجموعه با  -

 .باشد آشنا طب در اي حرفه رفتار اصول و اخالقي مفاهيم با - 

 .باشد آشنا آن به عمل براي موثر ريزي برنامه و طب يادگيري پايه اصول با  -

 .باشد آشنا دخو دوستان و خانواده كاركنان، اساتيد، با مؤثر ارتباط برقراري جهت فردي بين ارتباطي هاي مهارت پايه دانش با  -

 

 اهداف حیطه نگرشی:: 2
 :بتواند باید دوره طی از پس دانشجو

 

 بكس به ملزم را خود و كرده مسئوليت احساس خود تحصيل دوران طي در انتظار مورد هاي توانمندي كسب به نسبت  -

 .بداند آنها

 .كند توجه پزشكي رشته در اخالقي حساسيتهاي وجود و اي حرفه ويژه جايگاه به  -

 .دهد انجام موقع به و منظم طور به را محوله وظايف و تكاليف از اعم آموزشي امور تمام  -

 موزشيآ فعاليتهاي تنظيم در را( مطالعه و يادگيري سبك مديريت زمان، مديريت قبيل از) زمان مديريت و مطالعه مهارتهاي  -

 .ببندد كار به خود

 

 اهداف حیطه مهارتی:: 9
 :بتواند باید دوره طی از پس دانشجو

 

 .باشد داشته پزشك دانشجوي شأن با متناسب ظاهر و رفتار و نموده رعايت خود عملكرد در را اي حرفه رفتار اصول  -

 .كند برقرار مناسب ارتباط اداري و آموزشي مسووالن اساتيد، با  -

 .باشد داشته صميمي و مؤثر بيان فردي، بين روابط در  -
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 .كند برقرار مناسبي چشمي و كالمي ارتباط  -

 .كند گوش فعاالنه  -

 .دهد ارائه يادگيري براي موثري ريزي برنامه زمان، مديريت و مطالعه هاي مهارت اصول از استفاده با -

 

 محتوی ضروریب: 
 عناوین محتوی ضروری این درس شامل موارد ذیل است:

 

 عمومي پزشك از انتظار مورد توانمنديهاي معرفي* 

 (6) طب در اي حرفه رفتار اصول* 

 پزشكي در اي حرفه رفتار اصول مرور و تحصيل حال در پزشك عنوان به دانشجو نقش اهميت تشريح  -

 (6) فردي بين ارتباطي هاي مهارت* 

 ارتباط موانع و ارتباطي اجزاي  -

 (خودبازنمايي و فعال دادن گوش هاي تكنيك) موثر ارتباط برقراري اصول  -

 (ارتباط در غيركالمي تكنيكهاي كاربرد) بدن زبان از استفاده  -

 :طب يادگيري پايه اصول* 

 مطالعه مهارتهاي  -

 زمان مديريت مهارتهاي -

 
 برنامه کارگاهیج: 

ساعت طبق  66درس در دو بخش شامل ارائه مباحث كارگاهي توسط مدرسين در يك روز از پيش تعيين شده به مدت اين 

طي درس آداب يك كه  ان براي مباحثه گروهي در بخش دومتكاليف دانشجويهمچنين ارائه خواهد شد.  صفحه بعد جدول

 خواهد شد. مشخصجلسه  و زمان برگزار خواهد شد، تعيين شدهيك جلسه دو ساعته 
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 خدانامبه

 دانشکده پزشکی
 و گروه پزشکی اجتماعی و خانواده حرفه ایگروه اخالق 

 : دوره دکتری پزشکی عمومی1برنامه کارگاه درس آداب پزشکی 

 .....................................زمان: 

 مکان: سالن سینا: معاونت آموزشی دانشگاه

روش و الگوی 

 یادگیری-یاددهی
 موضوع زمان تسهیلگر-مدرس

 دکتر عبدالجواد خواجویدبیر کارگاه: 

Advance 
Organizer 

 صبح 9الی  8 دکتر عبدالجواد خواجوی

 بیان اهداف 

 اصول و مفاهیم آداب پزشکی:
Etiquette-based Medicince 

Advance 
Organizer 

 های مورد انتظار از پزشک عمومیمعرفی توانمندی صبح 01.01الی  9 دکتر عبدالجواد خواجوی

 استراحت 00الی  01.01  

Role Playing 03.01الی  00 دکتر ملیحه ضیائی 

 1: اصول رفتار حرفه ای در طب
 لینقش دانشجو به عنوان پزشک در حال تحص تیاهم

 یدر پزشک یمرور اصول رفتار حرفه ا

 نماز و نهار 00.01الی  03.01  

Role Playing 01الی  00.01 دکتر نجمه قربانی 

 1: مهارت های ارتباطی بین فردی
، ثرمو ارتباط برقراری اصول ،ارتباط موانع و ارتباطی اجزای

 بدن زبان از استفاده

Jigsaw مهارتهای مطالعه اصول پایه یادگیری طب: 03.01الی  01 دکتر محمدرضا منصوریان 

 استراحت 01الی  03.01  

TMTD مهارتهای مدیریت زمان اصول پایه یادگیری طب: 08الی  01 دکتر محمدرضا منصوریان 

TMTD 08.01الی  08 دکتر عبدالجواد خواجوی 
 :گروهیمعرفی مبحث و تعیین زمان بحث 

An Open Letter to New Medical Students 
Kanter, Steven L. MD 

 جمع بندی 09الی  08.01 مدرسین و دانشجویان 

 

 : ..................................................زمان نشست بخش دوم
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2 درس آداب پزشکی  

 
 اهداف اختصاصیالف: 

 
 : اهداف حیطه شناختی:6

 :بتواند باید دوره طی از پس دانشجو
 

 .آشنا باشد يحل تعارض و همدل يها كيتكن ،يميكارت يبا اصول كل  -

 .دهد حيتجارب را توض ليو كاركرد آن در تحل يشيمراحل انجام بازاند  -

 .افتراق دهد گريكديتفكر را از  يآشنا بوده و بتواند استانداردها يتفكر علم يبا اصول كل -

 

 نگرشی:: اهداف حیطه 2
 :بتواند باید دوره طی از پس دانشجو

 

 .نشان دهد يعالقمند يميت يها و كارها تيبه انجام فعال  -

 .نشان دهد يو منطق رينقدپذ يگروه، رفتار ياعضا يدر برخورد با انتقادها  -

 .دهد ارتقاء عملكرد خود، توجه نشان يبر تجارب حاصل و تالش برا يشيبه تأمل و بازاند ل،يبا مسا ييايدر رو  -

 .خود بداند يو بهروز نگهداشتن دانش و مهارتها يخود را ملزم به خودآموز  -

 تيفعال ميتنظ و مطالعه( را در يريادگي نديفرا تيريزمان، مد تيريمد ليموثر )از قب يزيو برنامه ر ياصول هدف گذار  -

 .دينما تيخود رعا يآموزش يها

 

 حیطه مهارتی:: اهداف 9
 :بتواند باید دوره طی از پس دانشجو

 

 .موثر داشته باشد يانجام دهد و همكار يكار گروه انيدانشجو ريبا سا مياز ت يبتواند به عنوان عضو  -

 .رديخود به كار گ يو حرفه ا يفرد يرا در تجارب زندگ يشيبازاند يها وهيش  -

 .كند دايراه حل پ يفرد نيتعارضات ب يبرا  -

 .تفكر نقد كند يمرتبط با آن را بر اساس استانداردها يفكر يشده و مؤلفهها هيمطالب ارا  -
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خود  يريادگي بهبود يداده و برنامه مناسب برا صيخود را تشخ يآموزش يازهايعملكرد خود بتواند ن ليو تحل يابيبا ارز  -

 .ديارائه نما

 

 ب: محتوی ضروری
 شامل موارد ذیل است:عناوین محتوی ضروری این درس 

 

 (2) يفرد نيارتباط ب يمهارت ها* 

 يمياصول كارت  -

 حل تعارض يها كيتكن  -

 (6) يرشد فرد هياصول پا* 

 يزيبرنامه ر قيخود از طر يريادگي تيريمد  -

 و تآمل بر تجارب يشيمهارت بازاند  -

 (6) يتفكر علم هيپا يمهارت ها* 

 تفكر يمولفه ها  -

 تفكر يها انواع گزاره  -

 تفكر ياستانداردها -

 
 ج: برنامه کارگاهی

ساعت طبق  66درس در دو بخش شامل ارائه مباحث كارگاهي توسط مدرسين در يك روز از پيش تعيين شده به مدت اين 

جدول صفحه بعد ارائه خواهد شد. همچنين تكاليف دانشجويان براي مباحثه گروهي در بخش دوم درس آداب دو كه طي يك 

 جلسه دو ساعته برگزار خواهد شد، تعيين شده و زمان جلسه مشخص خواهد شد.
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 خدانامبه

 دانشکده پزشکی
 و گروه پزشکی اجتماعی و خانواده حرفه ایگروه اخالق 

 

 : دوره دکتری پزشکی عمومی2برنامه کارگاه درس آداب پزشکی  

 زمان: .....................................

 معاونت آموزشی دانشگاهمکان: سالن سینا: 

 

 ..................................................زمان نشست بخش دوم: 

 تسهیلگر-مدرس موضوع زمان
روش و الگوی 

 یادگیری-یاددهی

 ملیحه ضیائیدکتر دبیر کارگاه: 

  دبیر اهدافبیان  83.8الی  8

 1مهارتهای پایه تفکر علمی:  08الی  83.8

 مولفه ها، گزاره ها، استانداردهای تفکر
 دکتر ملیحه ضیائی

 
Advance  

Organizer 

    استراحت 083.8الی  08

 1 اصول پایه رشد فردی: 00311الی  083.8

 مدیریت یادگیری خود از طریق برنامه ریزی
 دکتر محمدرضا منصوریان

 
Advance  

Organizer 

 1 اصول پایه رشد فردی: 04311الی  00311

 مهارت بازاندیشی و تأمل بر تجارب
 Panel دکتر نجمه قربانی

    نماز و ناهار 01الی  04311 

  اصول رفتار حرفه ای در طب: 01الی  01

 ادب الطبیب
 دکتر حسین محمدزاده

 
Panel 

 2 فردی:مهارتهای ارتباطی بین  01301الی  01

 اصول کار تیمی
 دکتر علی عالمی

 
Role Playing 

 01311الی  01301

 استراحت

 
  

 مهارتهای ارتباطی بین فردی: 08الی  01311

 تعارض و تکنیکهای حل تعارض
 Role دکتر علی عالمی

Playing/Panel 

 :معرفی مبحث و تعیین زمان بحث گروهی 083.8الی  08

It’s simpler to change behavior than 
attitudes.  M. Kahn (2008) 

 TMTD دکتر عبدالجواد خواجوی

  مدرسین و دانشجویان جمع بندی 01الی  083.8
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9 درس آداب پزشکی  

 
 

 اهداف اختصاصیالف: 
 
 : اهداف حیطه شناختی:6

 :بتواند باید دوره طی از پس دانشجو
 

 .آشنا باشد نيبال طيحاكم بر مح طيبه ضوابط و شرا  -

 .آشنا باشد يحرفه ا نيب يدرمان و نقش آن ها در همكار ميت ياعضا نسبت به عملكرد  -

از اجزا  كي هر فيپزشك در جامعه و نظام سالمت، ساختار، سلسله مراتب و وظا كي يحرفه ا گاهيبا جا ييضمن آشنا  -

 .شبكه بهداشت و درمان كشور را شرح دهد

 .دهد حيرا توض يشناخت ياستدالل )سفسطه( و خطاها يخطاها  -

 .افتراق دهد يرا از همدرد يارائه همدل ياصول كل  -

 .آشنا باشد نيدر بال يبا منشور اخالق حرفه ا -

 

 : اهداف حیطه نگرشی:2
 :بتواند باید دوره طی از پس دانشجو

 

 .را مراعات كند يمجاز طيدر مح يو حفظ شأن پزشك يدرستكار  -

 .ذهن توجه نشان دهد يشناخت يو كنترل اشتباهات و خطاها يينسبت به شناسا  -

 .دهد تياهم يو خانواده و ماريدر برابر دوستان و خانواده و در برخورد با ب يارتباط توام با همدل يبه برقرار  -

 

 : اهداف حیطه مهارتی:9
 :بتواند باید دوره طی از پس دانشجو

 

 .دينما تيرعا يمجاز طيرا در عملكرد خود و در مواجه با مح ياصول رفتار حرفه ا  -

 .دداشته باش پزشك رفتار و ظاهر متناسب با شأن زي)مواجهه زودرس( ن ينيبال يها طيدر مح يدانشگاه طيعالوه بر مح  -

 .را داشته باشد يمهارت همدل يريبه كارگ ييتوانا  -
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 .باشد داشته يمنطق ياستدالل و گفتمان ،يشناخت ياستدالل )سفسطه( و خطاها يبا در نظر گرفتن خطاها  -

 

 ب: محتوی ضروری
 عناوین محتوی ضروری این درس شامل موارد ذیل است:

 

 (6 يني)مواجهه زودرس بال ينيبال طيبا مح ييآشنا* 

 يحرفه ا نيب يدرمان و اصول همكار ميت يبا نقش اعضا ييآشنا  -

 در جامعه و در نظام سالمت يبا نقش حرفه پزشك ييآشنا  -

 (2) يتفكر علم هيپا يمهارت ها* 

 و استدالل يشناخت يو كنترل خطاها ييشناسا  -

 (9) يفرد نيارتباط ب يمهارت ها* 

 يهمدل  -

 (2در طب ) ياصول رفتار حرفه ا* 

 يمجاز طيدر مح ياصول اخالق حرفه ا -

 
 ج: برنامه کارگاهی

ساعت طبق  60دو بخش شامل ارائه مباحث كارگاهي توسط مدرسين در يك روز از پيش تعيين شده به مدت درس در اين 

در پايان كارگاه برنامه ريزي بازديد از بيمارستان شامل گروه بندي و تعيين زمان جدول صفحه بعد ارائه خواهد شد. همچنين 

 بازديد انجام خواهد.
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 خدانامبه

 دانشکده پزشکی
 و گروه پزشکی اجتماعی و خانواده حرفه ایگروه اخالق 

 

 : دوره دکتری پزشکی عمومی3برنامه کارگاه درس آداب پزشکی  

 زمان: .....................................

 سینا: معاونت آموزشی دانشگاهمکان: سالن 

 

 

 ..........................................هماهنگ کننده ............................: .................تاریخ : گروه الف بازدید از بیمارستان

 ............................................هماهنگ کننده  ..:..............................................تاریخ : گروه ب بازدید از بیمارستان

 ............................................هماهنگ کننده : .................................................تاریخ : گروه ج بازدید از بیمارستان

 تسهیلگر-مدرس موضوع زمان
روش و الگوی 

 یادگیری-یاددهی

 دکتر عبدالجواد خواجویدبیر کارگاه: 

  دبیر بیان اهداف 83.8الی  8

 3: یفرد نیارتباط ب یمهارت ها 08الی  83.8

 همدلی
 دکتر علی عالمی

 
Role Playing 

    استراحت 083.8الی  08

 2مهارتهای پایه تفکر علمی:  04الی  083.8

 و استدالل یشناخت یو کنترل خطاها ییشناسا
 دکتر ملیحه ضیائی

 

Advance 
Organizer 

 

    نماز و ناهار .0الی  04 

 2 اصول رفتار حرفه ای در طب: 01الی  .0

 یمجاز طیدر مح یاصول اخالق حرفه ا
 ازقندیدکتر مجتبی 

 
Panel 

    استراحت 013.8الی  01

  (1 ینی)مواجهه زودرس بال ینیبال طیبا مح ییآشنا 013.8الی  013.8

 آشنایی با سازمان بیمارستان
 رو مهندس خنده-خواجوی دکتر

 

Advance 
Organizer 

 

 برنامه ریزی بازدید واقعیت مجازی  01الی  013.8

 از مراکز جامعه ای نظام سالمت 

 مهندس خنده رو-دکتر خواجوی
با همکاری انجمن دانشجوئی سالمت )

 دانشکده پزشکی( الکترونیک

بازدید علمی 

 مجازی

  انیو دانشجو نیمدرس جمع بندی 013.8الی  01
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0 درس آداب پزشکی  

 
 اهداف اختصاصیالف: 

 
 شناختی:: اهداف حیطه 6

 :بتواند باید دوره طی از پس دانشجو
 

 .درمان آشنا باشد ميدر ت يدانشجو پزشك يها و نقش ها تيبه مسئول  -

 .را در خود بشناسد زيخشم برانگ يها تينشانه ها و موقع  -

 .مقابله با استرس را شرح دهد يها كياضطراب را نام برده و تكن جاديا ينشانه ها  -

 .دهد حيموثر را توض يارائه سخنران حياصول صح  -

 .آشنا باشد ي( علمنتي)از جمله پاورپو يداريشن يداريد يابزارها يطراح حيبا اصول صح  -

 .را شرح دهد دبكيارائه ف حياصول صح -

 

 : اهداف حیطه نگرشی:2
 :بتواند باید دوره طی از پس دانشجو

 

 .باشد بندياست پا يو حفظ شأن پزشك يكه نشان دهنده درستكار ييبه مراعات رفتارها  -

 .بدهد تياهم ينيبال يها طيرا در مح ياصول رفتار حرفه ا تيبه رعا  -

 .كند تيمسئول احساس خود يا و در تعامالت حرفه يخانواده و مار،يدر مواجهه با ب ياخالق كردينسبت به داشتن رو  -

 .عالقه نشان دهد گرانيموثر به منظور ارتقاء عملكرد خود و د دبكيف افتيارائه و در يبرا -

 

 : اهداف حیطه مهارتی:9
 :بتواند باید دوره طی از پس دانشجو

 

 .رديمورد نظر به كار گ يها تيكنترل خشم و ابراز سازگارانه آن را در موقع يها وهيش  -

ها  تيعموق نيا با ياسترس به طور مناسب تيريكند و با استفاده از اصول مهارت مد يياسترس آور را شناسا يها تيموقع  -

 .روبرو شود
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 .كند هيارا ييدانشجو يها طيرا در مح يسخنران كيبه نحو مناسب  ان،يبتواند با توجه به اصول فن ب  -

 .دينما خود آماده يجلسه سخنران كي يبرا يداريشن يداريالزم د يمحتوا ،يعلم يبا استفاده از اصول طراح  -

 .رديموردنظر بكار گ يها تيموثر را در موقع دبكيبتواند اصول ارائه ف -

 

 ب: محتوی ضروری
 عناوین محتوی ضروری این درس شامل موارد ذیل است:

 

 (2 ینی)مواجهه زودرس بال ینیبال طیبا مح ییآشنا* 

 (2) یرشد فرد هیاصول پا* 

 تيخشم و عصبان تيريمد  -

 استرس تيريمد  -

 موثر دبکیبا ارائه ف ییآشنا* 

 موثر( ی)سخنران یبا اصول ارائه علم ییآشنا* 

 نتيپاورپو هيته حياصول صح  -

 موثر يو ارائه سخنران انيفن ب يمهارت ها  -

 (3در طب ) یاصول رفتار حرفه ا* 

 محدود قيتحق ،ي(: مشاهده، بحث موردي)مرور منشور اخالق حرفه ا ينيبال طيدر مح ياخالق حرفه ا مراعات -

 
 ج: برنامه کارگاهی

ساعت طبق  60درس در دو بخش شامل ارائه مباحث كارگاهي توسط مدرسين در يك روز از پيش تعيين شده به مدت اين 

ن زمان تعييجدول صفحه بعد ارائه خواهد شد. همچنين در پايان كارگاه برنامه ريزي بازديد از بيمارستان شامل گروه بندي و 

 بازديد انجام خواهد.
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 خدانامبه

 دانشکده پزشکی
 و گروه پزشکی اجتماعی و خانواده حرفه ایگروه اخالق 

 : دوره دکتری پزشکی عمومی4برنامه کارگاه درس آداب پزشکی 

 زمان: .....................................

 مکان: سالن سینا: معاونت آموزشی دانشگاه

 

 تسهیلگر-مدرس موضوع زمان
روش و الگوی 

 یادگیری-یاددهی

 دکتر عبدالجواد خواجویدبیر کارگاه: 

  دبیر بیان اهداف 83.8الی  8

 2: یفرد اصول پایه رشد 08الی  83.8

 مدیریت خشم و استرس
 دکتر حاج وثوق

Role Playing 

    استراحت 083.8الی  08

 3 اصول رفتار حرفه ای در طب: 04الی  083.8

  ینیبال طیدر مح یمراعات اخالق حرفه ا

 (ی)مرور منشور اخالق حرفه ا

 دکتر ملیحه ضیائی

 
Role Playing-

Panel 

    نماز و ناهار .0الی  04 

 موثر( ی)سخنران یبا اصول ارائه علم ییآشنا 01301الی  .0

 نتیپاورپو هیته حیاصول صح

 موثر یو ارائه سخنران انیفن ب یمهارت ها

 دکتر رضا اسماعیلی 

 
Advance 

Organizer 

 مشاوره در سالمت 01311الی  01301

، اصول، قواعد و اهداف مشاوره و آشنایی با مفاهیم

 آموزش بیمار

 دکتر مهدی مشکی
Role Playing 

 

 01301الی  01311

 استراحت

   

  (2 ینی)مواجهه زودرس بال ینیبال طیبا مح ییآشنا 013.8الی  01301

 آشنایی با سیستم اطالعاتی بیمارستان

 بازدید علمی مهندس زنگنه

 بازدید علمی مهندس خنده رو-دکتر خواجوی برنامه ریزی بازدید از بیمارستان 08الی  013.8

  انیو دانشجو نیمدرس جمع بندی 083.8الی  08
 

 ............................................هماهنگ کننده ..............................................: تاریخ : گروه الف بازدید از بیمارستان

 ............................................هماهنگ کننده ..: ..............................................تاریخ : گروه ب بازدید از بیمارستان

 .............................................هماهنگ کننده : ................................................تاریخ : ازدید از بیمارستانگروه ج ب
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    .....................................................................................................................................دروس  نحوه ارائه  

كه در اين راهنما مشاهده  به همان شكلي به صورت كارگاهي 1تا  6محتوي هر يك از دروس آداب  6106از ابتداي سال  *

در كارگاه ها بصورت آنالين  63-در صورت ضرورت و وابسته به وضعيت اپيدمي كوويد ام خواهد شد ليكنانجمي نمائيد 

 برگزار خواهد شد.در سامانه نويد و بارگذاري محتوي آفالين پلتفرم هاي آموزش مجازي 

 

 

 دانشجویان  ارزشیابی نحوه   

 نمره( چهار) ساعات و موضوعات كارگاه در كليهو مشاركت فعال حضور به موقع و منظم * 

و قابل  پیش بینی نشدهدر کل یا ساعاتی از درس  و یا مرخصی موجهغیبت مجاز/ برنامه دروس آداب تذکر: در 

 پذیرش نیست.

 نمره( شش)در هر يك از دروس آداب يك تا چهار  /حضور موثر در بازديدهاتكاليف انجام كيفيت* 

 نمره( ده)آزمون كتبي پاياني در هر يك از دروس * 

 منابع اصلی برای مطالعه  
 

ه بروس آداب يك تا چهار موضوعات ارايه شده بوسيله هر يك از اساتيد كارگاه هاي دو يا منبع معرفي شده در محتوي * 

بوسيله اساتيد محترم در اختيار نماينده دانشجويان  و يا منبع ون كتبي پاياني آن درس خواهد بود. اين محتويعنوان منبع آزم

  قرار خواهد گرفت.

و سند توانمنديهاي دانش آموختگان دوره  6يك نامه به دانشجويان پزشكي جديدالورود تحت عنوان پيوست همچنين مقاله * 

به عنوان پيوست ويان عزيز به دليل اهميت آن براي شما دانشج 6931دكتري عمومي پزشكي در جمهوري اسالمي ايران سال 

 شده است.ضميمه اين راهنما  به 2

 عالوه بر اين منابع زير براي مطالعه بيشتر پيشنهاد شده است:* 

 كتاب راهنماي عمومي اخالق حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران .6

 :قابل دسترسي استزير  لينك كه در 6939

https://irimc.org/انتشارات 

 :قابل دسترسي استآدرس الكترونيكي زير كه در  6932. راهنماي رفتار حرفه اي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 9      

https://irimc.org/انتشارات
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http://medicine.tums.ac.ir/college/fa/صفحه/راهنماي-رفتار-حرفه اي 

 :قابل دسترسي استزير  كه در لينك 6931. راهنماي رفتار حرفه اي در فضاي مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1     

http://education.tums.ac.ir/IPPWebV1C037/CuteEditorImageGallary/site_education_11/ra

hnama-raftar.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medicine.tums.ac.ir/college/fa/راهنمای-رفتار-حرفه
http://medicine.tums.ac.ir/college/fa/راهنمای-رفتار-حرفه
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 یادداشت
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6پیوست   
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2پیوست   


