
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه وه اخالق و آداب پزشکیگر

 اخالق پزشکی تاریخچه و معرفی رشته

 معرفی رشته 

ای ای اس جبیٍبٜ ٚیضٜحزفٝٞبی اخالق ثٝ دِیُ جبیٍبٜ ٔتؼبِی ٚ ثزجغتٝ حزفٝ پشؽىی، اخالق پشؽىی در ٔیبٖ تٕبٔی ؽبخٝ

خالق ا ،یىی اس فبحت ٘ظزاٖ در ایٗ سٔیٙٝ. ا٘ذاخالق پشؽىی ارائٝ دادٜ ٔٙبثغ ٔختّف، تؼبریف ٔتؼذدی را ثزای. ثزخٛردار اعت

اخالق پشؽىی فؼبِیتی تحّیّی اعت وٝ ىی آٖ افىبر، ػمبیذ، تؼٟذات، رٚػ رفتبر، احغبعبت، "وٙذ پشؽىی را ایٍٙٛ٘ٝ تؼزیف ٔی

ؽٛد ٚ در ٔٛارد دلیك ٚ ا٘تمبدی ثزرعی ٔیٞبی اخاللی در پشؽىی ثٝ فٛرت ٌیزیٞبی ٔختّف در حیيٝ تقٕیٓثاعتذالالت ٚ ثح

، فحیح یب ٞب، خٛة یب ثذ، ثذیٟیبت ٚ ارسػتقٕیٕبت اخالق پشؽىی، در حیيٝ ػّٕىزد ىجی. ٌزددٞبیی فبدر ٔیِشْٚ دعتٛراِؼُٕ

ْ رفتبر ٚ اجزای تٛاٖ تٙظیرا ٔیاخالق پشؽىی "ثٝ ػجبرت دیٍز ". عبس٘ذ٘بدرعت ٚ آ٘چٝ را وٝ ثبیذ یب ٘جبیذ ا٘جبْ ؽٛد، ٔؾخـ ٔی

تؼزیفی ثغیبر  "ا٘مالة اخالق پشؽىی آٔزیىب"وتبة خٛد تحت ػٙٛاٖ در 1عیٍّز". افَٛ حبوٓ ثز رفتبر ؽغّی پشؽىبٖ تؼزیف وزد

 . ثبؽذٔی "اخالق پشؽىی اخالق در فحٙٝ ػُٕ در پشؽىی"دٞذ ثٝ ایٗ فٛرت وٝ ئٝ ٔیعبدٜ اس اخالق ارا

تٛفیف ٚ تؼزیف ٔفبٞیٓ ٚ ٔجب٘ی ثٙیبدی ایٗ . ٌغتزدٜ ٚ دارای دٚ ثؼذ ٘ظزی ٚ ػّٕی در ٘ظز ٌزفتتٛاٖ دا٘ؾی اخالق پشؽىی را ٔی

جٙجٝ ٘ظزی ػّٓ اخالق پشؽىی را  ،ثب آداة ٚ رعْٛ ٚ ٔذاٞت جٛأغ ٔختّفٚ تؾزیح ارتجبه آٖ  یٗ فزمیبت اخاللی ٔٛجٛدی، تتػّٓ

ٞبی اخاللی ٔٛجٛد در لّٕزٚ ىت ٚ ، ٔؾىالت ٚ چبِؼثب در ٘ظز ٌزفتٗ ٔجب٘ی ٘ظزی ٘یش ثؼذ ػّٕی ایٗ ػّٓ .دٞٙذتؾىیُ ٔی

 .دٞذٞبی ثٟذاؽتی را ٔٛرد ثحج ٚ ثزرعی لزار ٔیٔزالجت

ٌیزد در ثز ٔیٞبی ثبِیٙی ٔيزح ؽٛ٘ذ، را وٝ ٕٔىٗ اعت در ٔٛلؼیت ػبت ٚ ٔغبئّیٚٔتٙٛػی اس ٔٛكاخالق پشؽىی ىیف ٚعیغ ٚ 

ٌٛیی، راسداری، ٌیزی داٚىّجب٘ٝ، حمیمت، اخالق پشؽىی ٚ پضٚٞؼ، تقٕیٓآٔٛسػ ٚ اخالق پشؽىی، یفّغفٝ اخالق پشؽه وٝ

پیٛ٘ذ اػنب، تخقیـ ٔٙبثغ در پشؽىی، ٔؼنالت اخاللی در ٔزالجت اس س٘بٖ ثبردار، اخالق ٚ ص٘تیه پشؽىی، ثزخٛرد ثب اتب٘بسی، 

-ثز تزیٗ ٔجبحج ٔيزح در اخالق پشؽىیس جّٕٝ ٟٔٓتٛاٖ اس٘ذٌی را ٔیٞبی پبیبٖ ٞبی درٔبٖ ٘بثجب ٚ چٍٍٛ٘ی ٔزالجتدرخٛاعت

 . {2ٚ  1پشؽه ٚ ٔالحنبت اخاللی جّذ }ؽٕزد

 أب. ٌیز٘ذٔی لزار ثحج ٔٛرد ٞٓ ثب پشؽىی آداة ٚ اخالق اغّت ثٙبثزایٗ ٞغتٙذ ٔؾتزن ٞبیسٔیٙٝ دارای پشؽىی آداة ٚ اخالق

 آداة ٚاصٜ آوغفٛرد اٍّ٘یغی ِغت فزًٞٙ در .ٌیز٘ذٕ٘ی لزار ثزرعی ٚ ٘مذ ٔٛرد اخالق ػّٓ تٛعو ٘یش پشؽىی آداة ٞبیحٛسٜ ٕٞٝ

 فزًٞٙ ٕٞچٙیٗ. اعت ؽذٜ تؼزیف "ٌزٜٚ یه یب خبؿ حزفٝ یه اػنبی ٔیبٖ در یب جبٔؼٝ در ٔٛدثب٘ٝ رفتبر ٔزعْٛ وذ" فٛرت ثٝ

 خب٘ٛادٜ ثیٕبر، ثب پشؽه ارتجبه ثب وٝ پشؽىی رفتبر ثز حبوٓ افِٛی، عیغتٕی" ػٙٛاٖ ثٝ را پشؽىی آداة Taber پشؽىی ِغت

 ثزاس٘ذٜ ٚ دِپذیز ٔؼٙی ثٝ یٛ٘ب٘ی ٚاصٜ یه اس آداة ٚاصٜ. وٙذٔی تؼزیف "دارد وبر ٚ عز جبٔؼٝ وّی ىٛرثٝ ٚ پشؽه ٕٞىبراٖ ثیٕبر،

 ٍ٘ٝ رامی اٚ ٔذدجٛی ٚ خب٘ٛادٜ پشؽه پشؽىی، آداة افَٛ ٞذایت تحت .دارد پشؽىی حزفٝ ا٘ذاسٜ ثٝ لذٔتی ٚ اعت ؽذٜ ثزٌزفتٝ
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 ِغت فزًٞٙ} وٙذ  پیزٚی جبٔؼٝ لجَٛ لبثُ اخاللی ٞبیٞٙجبر اس پشؽه وٝ رٚدٔی ا٘تظبر جبٔؼٝ در ِذا ؽذ خٛاٞٙذ داؽتٝ

    .{Taber پشؽىی ِغت فزًٞٙ آوغفٛرد، اٍّ٘یغی

 تاریخچه اخالق پزشکی

ثز اعبط تقٛر رایج، تبریخ اخالق پشؽىی ثب  .در عزاعز جٟبٖ دارد (عبَ 2500ثیؼ اس ) ای ثغیبر ىٛال٘یاخالق پشؽىی تبریخچٝ

ٞبی ثذٖٚ ؽه اس دیزثبس فزًٞٙ. داؽتٝ ثبؽذتزی عبثمٝ وٟٗاخالق پشؽىی وٝ ثٝ ٘ظز ٔیزعذ، در حبِی ؽٛدثمزاه ؽزٚع ٔی

-حزفٝ ىت در چٟبرچٛة لب٘ٛ٘ی تالػحفظ حمٛق ثیٕبراٖ ٚ لزار دادٖ ٔختّفی ٔب٘ٙذ ٔقز ثبعتبٖ، ثبثّی، یٛ٘ب٘ی ٚ ایزا٘ی ثٝ ٔٙظٛر 

ثبؽذ، ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس اِٚیٗ دعت لجُ اس ٔیالد ٔی 1750وٝ لذٔت آٖ ٔزثٛه ثٝ عبَ  لبٖ٘ٛ حٕٛراثی. ا٘ذای وزدٜٞبی ٌغتزدٜ

ِف ٞبی ٔختعبسٔبٖ. {ثبلز الریجب٘ی -تبریخچٝ اخالق پشؽىی در ایزاٖ} ؽٛد ٞبی ثؾزی در ایٗ ٔٛمٛع در ٘ظز ٌزفتٝ ٔی٘ٛؽتٝ

تٛاٖ ثٝ تزیٗ آٟ٘ب ٔیؽذٜ تزیٗ ٚ ؽٙبختٝاس ٟٔٓ. ا٘ذافَٛ ٚ ٔٛاسیٗ اخاللی ٔتفبٚتی را ٔٛرد اعتفبدٜ لزار دارٜ 1945د٘یب اس عبَ 

ٔیالدی، رإٞٙبی فبدر ؽذٜ تٛعو عبسٔبٖ  1975ٚ  1964ٞبی ٔیالدی، اػالٔیٝ ّٞغیٙىی در عبَ 1947ثیب٘یٝ ٘ٛر٘جزي در عبَ 

افَٛ ٚ ٔٛاسیٗ اخالق پشؽىی ٚ ٔیشاٖ عبسٌبری آٖ ثب ٔجب٘ی اخالق }اؽبرٜ وزد  1974آٔزیىب در عبَ ثٟذاؽت ٚ رفبٜ دِٚت 

ىٛری وٝ در ثؼنی ٔٙبثغ ثیبٖ ای دیزیٙٝ ثزخٛردار اعت ثٝاخالق پشؽىی در ایزاٖ اس عبثمٝ. {حجت االعالْ اعٓ حغیٙی -اعالٔی

ای اخالق پشؽىی اعتفبدٜ ؽذٜ اعت ثز"ٔذرٖ"در آٖ سٔبٖ اس افيالح رعذ ٚ عبثمٝ آٖ ثٝ دٚراٖ لجُ اس ثمزاه ٔیؽذٜ اعت وٝ 

ثب تؼّیٕبت اٚعتب ٚ  در ایزاٖ ثب ٚجٛد پیٛ٘ذ ػٕیك ػّٓ پشؽىی اس دٚراٖ لجُ اس اعالْ . {2ٚ  1پشؽه ٚ ٔالحنبت اخاللی جّذ }

پشؽىی ٚ ٘یش تىٕیُ ٔىبرْ اخالق در لؾز ای ثز تٛعؼٝ ػّٓ ثبیذ ٌفت وٝ پیذایؼ اعالْ تبحیز ثغیبر ثزجغتٝآییٗ ٔذٞجی سرتؾت 

اخالق در پشؽىی ٔٛرد تٛجٝ ٌغتزدٜ ثغیبری اس دا٘ؾٕٙذاٖ ٚ ٞبی اخیز، أزٚسٜ ٘یش ثٝ ٚیضٜ در دٞٝ. پشؽىبٖ داؽتٝ اعت

ٖ ٞبی جٟب٘ی ثٝ ٔٙظٛر لبٕ٘ٛ٘ٙذ وزدٖ افَٛ اخاللی در دا٘ؼ پشؽىی ٚ تذٚیوٝ تالػ عبسٔبٖا٘ذیؾٕٙذاٖ جٟبٖ لزار ٌزفتٝ اعت 

اخالق پشؽىی ثٝ اس آ٘جب وٝ  .ثبؽٙذتٛجٝ ٔیثیب٘یٝ جٟب٘ی اخالق سیغتی ثٝ ٚعیّٝ عبسٔبٖ یٛ٘غىٛ اس جّٕٝ حٕزات ارسؽٕٙذ ایٗ 

ثب ٚجٛد ٔؾىالت ثغیبری وٝ ثب آٖ  ثٙبثزایٗ ثغیبر مزٚری اعت وٝ دثبػجذا ٕ٘یٞیچ ٚجٝ اس تٛعؼٝ ٚ پیؾزفت دا٘ؼ پشؽىی 

ٞبی ٔختّف، تٛجٝ ثٝ ٔٛاجٝ ٞغتیٓ تٕبٔی اعبتیذ، ٔحممیٗ، دا٘ؾجٛیبٖ ٚ ٔغئٛالٖ وؾٛر در وٙبر اٞتٕبْ ثٝ تٛعؼٝ ػّٓ در سٔیٙٝ

 . {ثبلز الریجب٘ی -تبریخچٝ اخالق پشؽىی در ایزاٖ} لی را اس یبد ٘جز٘ذٔجب٘ی ٚ افَٛ اخال

س ٔيبِؼبت ٚ تحمیمبت اخالق پشؽىی در حٛسٜ ٔؼبٚ٘ت دا٘ؾجٛیی، فزٍٞٙی، حمٛلی ٚ ٔجّظ ٚسارت ٘یش اِٚیٗ ٔزن 1372در عبَ 

-ٞبی آٔٛسؽی اخالق پشؽىی در ثغیبری اس دا٘ؾىذٜثب تؼییٗ اٞذاف ٟٕٔی ٕٞچٖٛ تؾىیُ ٌزٜٚ آٔٛسػ پشؽىیٚ ثٟذاؽت، درٔبٖ 

ٞبی ػّْٛ پشؽىی ٚ جٟت ثز٘بٔٝ درعی دا٘ؾىذٜ ٞبی ػّْٛ پشؽىی وؾٛر، آٔٛسػ ٔتخققیٗ اخالق پشؽىی، ا٘تؾبر وتت درعی

 . تؾىیُ ؽذ ،تبعیظ ؽٛرای ٘ظبرت ثز ٔغبئُ اخاللی در پشؽىی

  



 پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهتاریخچه گروه اخالق و آداب 

ٔزالجت ایٕٗ ثزای فزاٞٓ وزدٖ ثب ٞذف ایجبد ثغتزی ٔٙبعت ثٝ ٔٙظٛر  ٌزٜٚ اخالق پشؽىی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی وزٔب٘ؾبٜ

ارائٝ دٞٙذٜ  ای ثیٗ اػنبی تیٓحزفٝ، ثزخٛرد ٔٙبعت ٚ ا٘غب٘ی ثب ثیٕبراٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ثٟجٛد رٚاثو ثیٕبراٖ، ارتمبء ویفیت ٔزالجت آٟ٘ب

آلبی عپظ . ٌذاری ٌزدیذپبیٝ ٚ خب٘ٓ دوتز اعٕبػیّی فبْآلبی حغیٗ سریٗ ،آلبی دوتز ػّیزمب جب٘جخؼ، تٛعو خذٔبت عالٔت

 . ثبؽٙذدار ایٗ ٔغئِٛیت ٔیػٟذٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔذیز ٌزٜٚ اخالق پشؽىی ا٘تخبة ؽذ٘ذ وٝ تب وٖٙٛ ٘یش  ثبثه ایشدیدوتز 

اخالق ، ٌزٜٚ دا٘ؾٍبٜ ثز اعبط ٔقٛثٝ ؽٛرای آٔٛسؽیوبر ٌزٜٚ اخالق ٚاداة پشؽىی دا٘ؾٍبٜ ٚ  ثب پیؾٟٙبد 25/04/1397در تبریخ 

 . تغییز ٘بْ داد اخالق ٚ آداة پشؽىیثٝ ٌزٜٚ  پشؽىی

  



 اعضای گروه اخالق و آداب پزشکی

 مذیریت

 CV مرتبه علمی سمت نام و نام خانوادگی

 دوتز ثبثه ایشدی-1
ٚ آداة ٔذیز ٌزٜٚ اخالق 

 پشؽىی

 دا٘ؾیبر

-آعیت)ٔتخقـ پبتِٛٛصی 

 (ؽٙبعی

 

 دوتز ػّی إِبعی-2
ق پشؽىی ٚرای اخالػدثیز 

 دا٘ؾٍبٜ

 اعتبد

ٟٔٙذعی دوتزای تخققی 

 ثٟذاؽت ٔحیو

 

  عیٗ فزساییدوتز ٔحٕذ ح-3
ٔؼبٖٚ پضٚٞؾی ٌزٜٚ اخالق 

 پشؽىی
  دا٘ؾیبر دارٚعبسی

 دوتز ٔحٕذ رعَٛ خشاػی-4

 

ٔؼبٖٚ آٔٛسؽی  ٌزٜٚ اخالق 

 پشؽىی

 اعتبدیبر

( phD)دوتزای تخققی 

 پضٚٞؾی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اعضای هیات علمی 

 CV مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف

 دوتز ثبثه ایشدی 1
 دا٘ؾیبر

 ٔتخقـ پبتِٛٛصی 
 

 دوتز ٔحٕذ رعَٛ خشاػی 2

 اعتبدیبر

( phD)دوتزای تخققی 

 پضٚٞؾی

 

 دوتز ػّی إِبعی 3

 اعتبد

دوتزای تخققی ٟٔٙذعی 

 ثٟذاؽت ٔحیو

 

 دوتز ػّی عزٚػ 4

 دا٘ؾیبر

ٔتخقـ ىت ٚرسؽی ٚ 

 تٛا٘جخؾی

 

 دوتز ٔحٕذ حغیٗ فزسایی 5
 ردا٘ؾیب

 دارٚعبسیدوتزای 
 

 فزددوتز ػّی اوجز پزٚیشی 6
 اعتبدیبر

 دوتزای رٚا٘ؾٙبعی ثبِیٙی
 

 دوتز ٔزمیٝ وجٛدی 7
 اعتبدیبر

 دوتزای ٔبٔبیی
 

 دوتز عیذ اثٛاِحغٗ عیذسادٜ 8

 اعتبد

ٞبی فٛق تخقـ ثیٕبری

 وٛدوبٖ

 



 دوتز فیل اِٝ ٔٙقٛری 9
 دا٘ؾیبر

 ٞبی ػفٛ٘یٔتخقـ ثیٕبری
 

 

10 
 جب٘جخؼ دوتز ػّیزمب

 اعتبد

 ٞبی ػفٛ٘یٔتخقـ ثیٕبری
 

 

 


