
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه وه اخالق و آداب پزشکیگر

 اخالق پزشکی تاریخچه و معرفی رشته

 معرفی رشته 

ای ای اس جایگاُ ٍیضُحزفِّای اخالق تِ دلیل جایگاُ هتعالی ٍ تزجستِ حزفِ پشضىی، اخالق پشضىی در هیاى تواهی ضاخِ

خالق ا ،یىی اس غاحة ًظزاى در ایي سهیٌِ. اًذاخالق پشضىی ارائِ دادُ هٌاتع هختلف، تعاریف هتعذدی را تزای. تزخَردار است

اخالق پشضىی فعالیتی تحلیلی است وِ عی آى افىار، عمایذ، تعْذات، رٍش رفتار، احساسات، "وٌذ پشضىی را ایٌگًَِ تعزیف هی

ضَد ٍ در هَارد دلیك ٍ اًتمادی تزرسی هیّای اخاللی در پشضىی تِ غَرت گیزیّای هختلف در حیغِ تػوینثاستذالالت ٍ تح

، غحیح یا ّا، خَب یا تذ، تذیْیات ٍ ارسشتػویوات اخالق پشضىی، در حیغِ عولىزد عثی. گزددّایی غادر هیلشٍم دستَرالعول

م رفتار ٍ اجزای تَاى تٌظیرا هیاخالق پشضىی "تِ عثارت دیگز ". ساسًذًادرست ٍ آًچِ را وِ تایذ یا ًثایذ اًجام ضَد، هطخع هی

تعزیفی تسیار  "اًمالب اخالق پشضىی آهزیىا"وتاب خَد تحت عٌَاى در  سیگلز". اغَل حاون تز رفتار ضغلی پشضىاى تعزیف وزد

 . تاضذهی "اخالق پشضىی اخالق در غحٌِ عول در پشضىی"دّذ تِ ایي غَرت وِ ئِ هیسادُ اس اخالق ارا

تَغیف ٍ تعزیف هفاّین ٍ هثاًی تٌیادی ایي . گستزدُ ٍ دارای دٍ تعذ ًظزی ٍ عولی در ًظز گزفتتَاى داًطی اخالق پشضىی را هی

جٌثِ ًظزی علن اخالق پشضىی را  ،تا آداب ٍ رسَم ٍ هذاّة جَاهع هختلفٍ تطزیح ارتثاط آى  یي فزضیات اخاللی هَجَدی، تةعلن

ّای اخاللی هَجَد در للوزٍ عة ٍ ، هطىالت ٍ چالصتا در ًظز گزفتي هثاًی ًظزی ًیش تعذ عولی ایي علن .دٌّذتطىیل هی

 .دّذّای تْذاضتی را هَرد تحج ٍ تزرسی لزار هیهزالثت

گیزد در تز هیّای تالیٌی هغزح ضًَذ، را وِ هوىي است در هَلعیت عات ٍ هسائلیٍهتٌَعی اس هَؼاخالق پشضىی عیف ٍسیع ٍ 

گَیی، راسداری، گیزی داٍعلثاًِ، حمیمت، اخالق پشضىی ٍ پضٍّص، تػوینآهَسش ٍ اخالق پشضىی، یفلسفِ اخالق پشضه وِ

پیًَذ اعضا، تخػیع هٌاتع در پشضىی، هعضالت اخاللی در هزالثت اس سًاى تاردار، اخالق ٍ صًتیه پشضىی، تزخَرد تا اتاًاسی، 

-تز تزیي هثاحج هغزح در اخالق پشضىیس جولِ هْنتَاى اسًذگی را هیّای پایاى ّای درهاى ًاتجا ٍ چگًَگی هزالثتدرخَاست

 . {2ٍ   پشضه ٍ هالحضات اخاللی جلذ }ضوزد

 اها. گیزًذهی لزار تحج هَرد ّن تا پشضىی آداب ٍ اخالق اغلة تٌاتزایي ّستٌذ هطتزن ّایسهیٌِ دارای پشضىی آداب ٍ اخالق

 آداب ٍاصُ آوسفَرد اًگلیسی لغت فزٌّگ در .گیزًذًوی لزار تزرسی ٍ ًمذ هَرد اخالق علن تَسظ ًیش پشضىی آداب ّایحَسُ ّوِ

 فزٌّگ ّوچٌیي. است ضذُ تعزیف "گزٍُ یه یا خاظ حزفِ یه اعضای هیاى در یا جاهعِ در هَدتاًِ رفتار هزسَم وذ" غَرت تِ

 خاًَادُ تیوار، تا پشضه ارتثاط تا وِ پشضىی رفتار تز حاون اغَلی، سیستوی" عٌَاى تِ را پشضىی آداب Taber پشضىی لغت

 تزاسًذُ ٍ دلپذیز هعٌی تِ یًَاًی ٍاصُ یه اس آداب ٍاصُ. وٌذهی تعزیف "دارد وار ٍ سز جاهعِ ولی عَرتِ ٍ پشضه ّوىاراى تیوار،

 ًگِ راضی اٍ هذدجَی ٍ خاًَادُ پشضه پشضىی، آداب اغَل ّذایت تحت .دارد پشضىی حزفِ اًذاسُ تِ لذهتی ٍ است ضذُ تزگزفتِ
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 لغت فزٌّگ} وٌذ  پیزٍی جاهعِ لثَل لاتل اخاللی ّایٌّجار اس پشضه وِ رٍدهی اًتظار جاهعِ در لذا ضذ خَاٌّذ داضتِ

    .{Taber پشضىی لغت فزٌّگ آوسفَرد، اًگلیسی

 


