
 1399لیست وبینارهای اخالق سال 

 گروه هدف عنوان وبینار ردیف
برگزار 

 کننده
 ساعت تاریخ استاد

1 
منشور حقوق بیمار در پرتو 

 کرامت اسالمی
 EDC اعضا هیئت علمی

 دکتر مرتضی رهبر طارمسری
 دکتر کوروش دل پسند
 دکتر میرسعید عطارچی

 

20/08/1399 12-10 

2 
مسئولیت اخالقی و 
حقوقی حرفه مندان 

 بالیاسالمت در حوادث و 
 اعضا هیئت علمی

 

EDC 

 دکتر مرتضی رهبر طارمسری
 دکتر کوروش دل پسند

 دکتر محسن فدوی
 دکتر علی خاجی

 دکتر حسام الدین ریاحی
 دکتر سید رضا احسانپور
 دکتر محمدتقی مقدم نیا

11/09/1399 11-8 

3 

راهنمای اخالقی سازمان 
نظام پزشکی و تکالیف 
مقرر شده برای حرفه 

 مندان سالمت

 EDC اعضا هیئت علمی

 دکتر مرتضی رهبر طارمسری
 دکتر کوروش دل پسند
 دکتر میرسعید عطارچی

 دکتر محسن رضایی آدریانی
 دکتر حسام الدین ریاحی

 

02/10/1399 10-8 

 EDC اعضا هیئت علمی عدالت در آموزش 4

 دکتر مرتضی رهبر طارمسری
 دکتر کوروش دل پسند

 دکتر محسن رضایی آدریانی
 مجید شفیعیاندکتر 

 دکتر محمود عباسی
 

09/10/1399 14-12 

5 
حقوق مالکیت معنوی در 

 بروندادهای علمی
 EDC اعضا هیئت علمی

 دکتر سهیل سلطانی پور
 دکتر کوروش دل پسند

 دکتر علی صابر
 دکتر افسانه قنبری

16/10/1399 12-10 

6 
رضایت آگاهانه بر حسب 
ظرفیت بیمار با محوریت 

 نوجوانانکودکان و 
 EDC اعضا هیئت علمی

 دکتر کوروش دل پسند
 دکتر آرین قاسمی

 دکتر احمد مشکوری
23/10/1399 12-10 

7 
رضایت آگاهانه بر حسب 
ظرفیت بیمار با محوریت 
 توانخواهان ذهنی و روانی

 EDC اعضا هیئت علمی

 دکتر مرتضی رهبر طارمسری
 دکتر کوروش دل پسند

 دکتر مدبراراسته
 صابردکتر علی 

07/11/1399 12-10 
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8 
گزارش خطاهای پزشکی 
از منظر  حق بر دانستن 

 بیمار
 EDC اعضا هیئت علمی

 بادسار لیرضاع
 محمدی محمد دکتر

  نژاد موسوی شهریار دکتر
 نیا مقدم تقی محمد دکتر

  پسند دل کورش دکتر
 آزار بی دکترگالره

12/11/1399 12-9 

9 
مسئولیت اخالقی و 

 حقوقی داروسازی
 EDC اعضا هیئت علمی

 آزمند سجاد دکتر
 پسند دل کورش دکتر
 ابوطالب احسان دکتر

05/12/1399 12-9 

10 
لزوم حیات جنین از منظر 

 اخالق، حقوق و فقه
 EDC اعضا هیئت علمی

 عباسی محمود دکتر
 بگی مجید دکتر

 طارمسری رهبر مرتضی دکتر
 آدریانی رضایی محسن دکتر

  پسند دل کورش دکتر
 افشار لیال دکتر

13/12/1399  11-8 

11 
و  HISآموزش سیستم 

اصول اخالق حرفه ای در 
 کار با این سیستم

 10-12 25/12/1399 مهندس شادی زضایی EDC اعضا هیئت علمی


