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 کلیات اخالق پزشکی را شرح دهد  )حیطه شناختی(-1
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 رضایت نامه بیمار و ابعاد حقوقی واثرات آن را مورد بحث قرار دهد ) حیطه شناختی(-5

 حرکتی ( –تفاوت  بین برائت نامه و رضایت نامه را شرح دهد ) روانی -6

 هدف  کلی جلسه سوم 

 ،    آشنایی با تعریف قصور ، بی احتیاطی  ، بی مباالتی-1

 اهداف ویژه جلسه سوم 

 مسئولیت مدنی را تعریف و مثال ذکر کند ) حیطه شناختی(-1

 مسئولیت حقوقی را تعریف و مثال ذکر کند) حیطه شناختی( -2

 مسئولیت  اخالقی  را تعریف و مثال ذکر کند) حیطه شناختی( -3

 طه شناختی(مفهوم خسارت ناشی از مسئولیت کیفری و الزامات را بیان کند ) حی-4

 حرکتی ( –تفاوت بی مباالتی و قصور را شرح دهد ) روانی  -5

 هدف کلی  جلسه چهارم  

 آشنایی با قوانین مربوط به سقط جنین و درمان های ناباروری 

 اهداف ویژه جلسه چهارم 

 سقط جنین را تعریف کند ) حیطه شناختی( -1

 انواع سقط را بداند ) حیطه شناختی( -2



 را بیان کند ) حیطه شناختی(موارد مجاز سقط  -3

 موارد جنایی سقط جنین و مجازات رابیان کند) حیطه شناختی( -7

 علل موارد ناباروری را بیان کند ) حیطه شناختی( -1

 هدف کلی جلسه پنجم

 آشنایی با حفظ حریم  اطالعاتی بیمار -1

 اهداف ویژه جلسه  پنجم

 شناختی(محدوده ی  راز داری در پزشکی  را شرح دهد ) حیطه  -1

راز داری  پزشکی  را از حوزه  های قانونی ، اعتقادات  و ارش های شخصی تفکیک کند )  -2

 حرکتی ( –روانی 

 اولویت بندی  در ارزش های کلیدی  حرفه اش  را نام ببرد و شرح دهد ) حیطه شناختی( -3

 خواسته  و صالح حرفه خود را در مورد راز داری بیان کند ) حیطه شناختی( -4

 عدم رضایت راز داری  پزشکی  را شرح دهد) حیطه شناختی(نتایج   -5

 حرکتی ( –تفاوت  حریم خصوصی و راز داری را شرح دهد . ) روانی  -6

 هدف کلی جلسه ششم 

دانشجو  با انواع  بد رفتاری  های علمی  ، نمونه های  آن ، آسیب  های اجتماعی وفردی ،  آشنایی 

 علل بروز آنها و راههای  پشگیری 

 اف ویژه جلسه  ششماهد

 انواع بدرفتاری  های علمی را شرح دهد . ) حیطه شناختی( -1

 اثر  بدرفتاری های علمی را برخود و جامعه شرح دهد ) حیطه شناختی( -2

 ویژگی  های نویسندگان صفحه عنوان مقاله می آید شرح دهد ) حیطه شناختی( -3

 حیطه شناختی(نام کسانی  را که در قسمت تشکر مقاالت می آید شرح دهد)  -4

 انگیزه های بدرفتاری علمی را شرح دهد ) حیطه شناختی( -5

 حرکتی ( –انواع بدرفتاری اخالقی  را به طور ساده تحلیل کند.) روانی  -6
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 اخالق  پزشکی و ضروریات اخالق پزشکی را بداند -1

 ین مداخالت درمانی و آموزشی شرح دهد  منشور حقوقی بیمار و راهکارهای حفظ حقوق بیمار در ح-2

 توانایی اخذ رضایت آگاهانه از بیمار را داشته باشد -3

 حریم خصوصی ، حریم اطالعاتی بیمار را بشناسد -4

 موارد مجاز سقط  جنین و موارد جنایی سقط را  بشناسد  -5
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