
١ 
 

 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
اي در هوشبرياخالق حرفه  (Course Plan) طرح درس ترمی   

اي در هوشبرياخالق حرفه نام درس:  
14-16شنبه ساعت  روز و ساعت برگزاري:  96-97اول تحصیلی  نیمسالطول دوره:  

2: دانشکده پیراپزشکی کالس شماره محل برگزاري 1 تعداد واحد:   

ندارد نیاز:پیش سید یعقوب جعفري مدرس:   

نظرينوع واحد:   کارشناسی 3ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران: 
هوشبري پیوسته  

  اهداف کلی:
ارائه خدمات مربوط به رشته هوشبريو استانداردها در آشنایی با اصول اخالقی، قوانین، مقررات   

: دانشجویان پس از طی دوره باید در راستاي هر هدف کلی به اهداف زیر دست یابند:اهداف اختصاصی  
 با تاریخچه و کلیات اخالق پزشکی و ضرورت آن آشنا شود. - 1
 با اخالق پزشکی در ایران آشنا شود. - 2
 را بیان نماید.با حقوق بیمار آشنا شده و آن  - 3
 با استانداردها در ارائه خدمات هوشبري آشنا شود. - 4
 اي آشنا شود.با قوانین پزشکی و قصور حرفه - 5
 هاي اسالمی آشنا شده و آن را بیان نماید.هاي انتظامی و مجازاتنامهبا آئین -6
 با مسائل اخالقی در ارتباط با مرگ آشنا شود. - 7
 .اصول اخالقی در تحقیقات را بیان نماید - 8

:روش تدریس  
هاي آموزشی، پرسش و پاسخاستفاده از اسالید، نمایش فیلمآموزش به روش سخنرانی،   

ها و قوانین در کالس:سیاست  
 آموزشی دانشکدهرعایت مقررات  -1
 رعایت نظم و حضور به موقع در کالس -2
 در حالت خاموش نگه داشتن تلفن همراه -3
  حفظ شئونات اسالمی، دانشجویی و رعایت مقررات انضباطی -4
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:وظایف و تکالیف دانشجو  
 مطالعه مباحث قبل از کالس و شرکت فعال در بحث پرسش و پاسخ  -1
  ارائه به موقع تکالیف تعیین شده -2

 
:ارزشیابیروش   

 درصد نمره 90ترم:  پایانآزمون   -1
 درصد نمره 10: شرکت فعال در کالس و ارائه تکالیف -2
 

 تاریخ امتحان:
 10- 12ساعت  7/11/96شنبه مورخه  روزترم:  پایانامتحان 

 
:منابع اصلی  

اتاق عمل، چاپ دوم، انتشارات نشر جامعه نگر،  اي در هوشبري وشهرکی واحد، عزیز و همکاران، اخالق حرفه - 1
1389 

 1392، انتشارات براي فردا، 2و  1ات اخالقی جلد ظالریجانی محمدباقر و همکاران، پزشک و مالح - 2
 1384سالمی، صدیقی، حقوق بیمار و مسئولیت پرستار، انتشارات: نشر سالمی،  - 3

:منابع براي مطالعه بیشتر و مورد استفاده  
 1385اسمیت، انتشارات: براي فردا، هاي پزشکی، ترجمه تألیف ترور ضرغام محمد، اخالق در پژوهش -1
 1384اي، انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی ایران، لشرفی منصور، اخالق پزشکی و سوءرفتارهاي حرفه -2
 1376، مطهري مرتضی، فلسفه اخالق، انتشارات: اسوه -3
 1387مطهري مرتضی، تعلیم و تربیت در اسالم، انتشارات: صدرا،  -4
 اي در خدمات بهداشتی و درمانی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهانی محمدمهدي، اخالق حرفه -5
 1372ایران،  - 6
 گردد.سایر موارد حسب مورد نیاز در کالس معرفی می -7
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گردد.ضمناً براي هر جلسه تدریس، طرح درس روزانه با جزئیات کامل ارائه می  

 

جلسه تئوري 12فهرست و محتوا و ترتیب ارائه درس:   

 ردیف تاریخ روز / ساعت عناوین مدرس

 جعفري

 اهمیت حرفه پزشکی و جایگاه و ضرورت آن -1
 ايهاي اصول اخالق حرفهارزش -2
 ايهاي اخالق حرفهخصوصیات و ویژگی -3
  اخالق پزشکی -4

 شنبه

20/8/96  1 
16 -14  

 جعفري
 تاریخچه اخالق پزشکی -1
 اخالق پزشکی در ایران -2
 نظرات بزرگان طب ایران پیرامون آموزش اخالق پزشکی -3

 شنبه
27/8/96  2 

16 -14  

 جعفري

 شناخت حقوق بیمار -1
 منشور حقوق بیمار در ایران و جهان -2
هاي القاء حقوق بیماران در مورد دارودرمانی و روش -3

 بیهوشی و بی حسی

 شنبه
4/9/96  3 

16 -14  

 جعفري

استانداردهاي پایه جهت مراقبت پیش از بیهوشی و  -1
 بیحسی

 استانداردهاي مراقبت حین بیهوشی و بیحسی -2
 استانداردهاي مراقبت پس از بیهوشی و بیحسی -3

 شنبه

11/9/96  4 
16 -14  

 جعفري
 قوانین پزشکی و شرح وظایف کارشناسان هوشبري -1
 هاي پیشگیرياي و راهقصور حرفه -2

18/9/96 شنبه  5 16 -14  

 جعفري
 هاي انتظامی و آشنایی با قوانین جاري کشورنامهآئین -1
 هاي اسالمیمجازات -2

96/.25/9 شنبه  6 16 -14  

 جعفري
 مسائل اخالقی در ارتباط با مرگ -1
 رحقوق افراد محتض -2

2/10/96 شنبه  7 16 -14  

 جعفري
 اصول اخالقی در تحقیقات -1
هاي در پژوهش کالس اخالقی حفاظت از آزمودنی انسانی -2

 علوم پزشکی

 شنبه
9/10/96  8 

16 -14  


