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 اخالق حرفٍ ای داوشجًییکشًری  مجازی َمایش هیايل 

 1131 تیرماٌ  11 الی 11

 1311تیرماٌ  20ي ايلیه ديرٌ برگساری کارگاٌ َای مجازی اخالق حرفٍ ای يیژٌ اساتیذ سراسر کشًر 

 04/1311/ 11 : (چُارشىبٍ) ريز ايل
 

 سخىراوان عىًان کارگاٌ  ساعت تاریخ 
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 صذیقِ ابراّیویدکتر  اخالق ٍ ٌّر ، ًقص استفادُ از ٌّرّا در اهَر اخالق پسضکی  01:11 – 01:11

 لیال افطار دکتر الساهات اخالقی در آهَزش بالیٌی در ضرایظ بحراى 03:11-05:11

 هحسي فذٍیدکتر  بالیا ٍ بحراىدر حَادث، اخالق  05:11-01:11

 11/04/1311 : (پىجشىبٍريز ديم ) 
 

 سخىراوان عىًان سخىراوی  ساعت تاریخ
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 ٍسرٍد جوَْری اسالهی تالٍتی چٌذاز کالم ا... 1:01 – 1:11

 جَیباری دکتر لیال:  دبیر علوی کٌگرُسخٌراًی  1:01-1:11

 دکتر سیواسادات الری -پیام هعاٍى هحترم فرٌّگی ٍ داًطجَیی ٍزارت بْذاضت،درهاى ٍ آهَزش پسضکی قرائت  1:11-1:14

 کٌگرُ : دکترعبذالرضا فاضل )ریاست داًطگاُ(داًطگاُ ٍ رئیس رئیس  قرائت پیام 1:14-1:21

 (10:00الی  1:30) ساعت : 1پاول 

  رییسٍ: اعضاء َیات

رضا هحوذ قادری زهْریری،  ، داًطجَیاى: سحر اردالى،هعصَهِ هحوذ رحیوی، دکتر دکتر هْذی صادقی، باباهحوَدی دکتر فرٌّگاساتیذ: 

 جْاًطاّی

 دیَدکتر فرٌّگ باباهحو آداب ٍ اخالق استاد ٍ داًطجَ 11:41 – 1:21

 هقالِ داًطجَیی 3ارائِ  9:21- 1:41
 

  پرسص ٍ پاسخ 9:41 – 9:21

  دٍماستقرار پٌل  01:11 – 9:41

 (12:00الی  10:00) ساعت: 2پاول 

 ،ضحی ریاحی بردیا هقیسِ، ، داًطجَیاى:رٍضٌذل غالهرضا دکتر، جَیباری دکتر لیال، دکتر فرٍزاى اکرهی اساتیذ: رییسٍ: اعضاء َیات

 فاضل اهلطی

01:11-01:11 
هٌع اًگ ٍ تبعیض با  اخالق در سالهت عوَهی،

 ٍاگیر)کرًٍا(هحَریت بیواری ّای عفًَی ٍ 
 دکتر فرٍزاى اکرهی

  هقالِ داًطجَیی1ارائِ  01:11-00:31

  پرسص ٍ پاسخ 00:31-01:11

  ّوایصبرتر ٍ قرائت بیاًیِ پایاًی  تهعرفی هقاال 01:11-01:21

 اقاهِ ًواز ظْر ٍ عصر ٍ استراحت 01:21-02:34

 (20:00 الی 14:00) ساعت : کارگاٌ َای وًبت عصر 

03:11-05:11 
ارتباط ّای  در اخالق در آهَزش،هْارت

 داًطجَیی با رٍیکرد فضای هجازی
 دکتر رٍیا رضیذپَر

 دکتر ًازآفریي قاسن زادُ رضایت آگاّاًِ در پژٍّص ٍ درهاى 05:11-01:11

 رٍضٌذلغالهرضا دکتر  اخالق در اًتطار آثار پژٍّطی 01:11-11:11
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  مجازی اخالق حرفٍ ای يیژٌ اساتیذ سراسر کشًرايلیه ديرٌ برگساری کارگاٌ َای  

 20/04/1311 :جمعٍ

 (12:00الی  1:00)  صبحکارگاٌ َای وًبت 

 

 

 cmelearn.irلیىک برگساری کارگاٌ َا:  

 ethics.goums.ac.irلیىک شرکت در َمایش: 

 سخىراوان عىًان سخىراوی ، کارگاٌ ، میسگرد ي... ساعت تاریخ
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1:11 – 01:11 
چالص ّای اخالقی آهَزش ٍ درهاى بیواراى بصَرت 

 درهاًی کطَرتَام در بیوارستاى ّای آهَزضی ٍ 
 دکتر سعیذُ سعیذی تْراًی

01:11 -01:11 
هالحظات اخالقی در جراحی ّای تطخیصی ٍ 

 درهاًی در بیواراى هبتال بِ سرعاى
 دکتر عبذالرضا فاضل

 اقاهِ ًواز ظْر ٍ عصر ٍ استراحت  02:34– 01:11

 (20الی  14ساعت ): کارگاٌ َای وًبت عصر
 

03:11-05:11 

 اخالق ٍ پژٍّص

اخالق پژٍّطی در ضرایظ کرًٍا،راُ ّای عولی حل 

اصَل اخالقی در کارآزهایی ّای -چالص ّای اخالق

 بالیٌی 

 دکتر ًذا یاٍری

 دکتر اهیر کطاٍرزیاى اخالق سازهاًی 05:11-01:11

01:11-11:11 
 اخالق علوی داًطجَیی

 اخالق در پژٍّص
 احساى ضوس کَضکیدکتر 


