
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

EDO دانشکده پیراپزشکی 

 (Course Planطرح درس ترمی )

 اخالق حرفه ای نام درس:

 16-18سه شنبه  روز و ساعت برگزاری: 98-99نیمسال دوم تحصیلی  طول دوره:

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

 ندارد پیش نیاز: سید یعقوب جعفری مدرس:

 نظری نوع واحد: کارشناسی پیوسته هوشبری 4ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:

 

 منابع اصلی:

 1389نگر، شهرکی واحد، عزیز و همکاران، اخالق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل، چاپ دوم، انتشارات نشر جامعه  -1

 1392، انتشارات برای فردا، 2و  1الریجانی محمدباقر و همکاران، پزشک و مالحظات اخالقی جلد  -2

 1384سالمی، صدیقی، حقوق بیمار و مسئولیت پرستار، انتشارات: نشر سالمی،  -3
 

 

  اهداف کلی:

 مربوط به رشته هوشبریبا اصول اخالقی، قوانین، مقررات و استانداردها در ارائه خدمات آشنایی 

 

 

 دانشجویان پس از طی دوره باید در راستای 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 اشنا شود. -2

 با حقوق بیمار آشنا شده و آن را بیان نماید. -3

 استانداردها در ارائه خدمات هوشبری آشنا شود. با -4

 با قوانین پزشکی و قصور حرفه ای آشنا شود. -5

 با آئین نامه های انتظامی و مجازات های اسالمی آشنا شده و آن را بیان نماید. -6

 با مسائل اخالقی در ارتباط با مرگ آشنا شود. -7

 اصول اخالقی در تحقیقات را بیان نماید. -8

 

 

 

 



 

 

 جلسه تئوری 8فهرست و محتوی و ترتیب ارائه درس: 

 مدرس عناوین روز / ساعت تاریخ ردیف

 16-18سه شنبه :  15/11/98 1

 اهمیت حرفه پزشکی و جایگاه و ضرورت آن -1

 ارزش های اصول اخالق حرفه ای -2

 خصوصیات و ویژگی های اخالق حرفه ای -3

 اخالق پزشکی -4

 جعفری

 16-18شنبه :  سه 22/11/98 2

 تاریخچه اخالق پزشکی  -1

 اخالق پزشکی در ایران -2

 نظرات بزرگان طب ایران پیرامون آموزش اخالق پزشکی -3
" 

 16-18سه شنبه :  29/11/98 3

 شناخت حقوق بیمار -1

 منشور حقوق بیمار در ایران و جهان -2

بیهوشی حقوق بیماران در مورد دارو درمانی و روش های القاء  -3

 و بی حسی

" 

 14-16سه شنبه :  6/12/98 4

 استانداردهای پایه جهت مراقبت پیش از بیهوشی و بیحسی -1

 استانداردهای مراقبت حین بیهوشی و بیحسی -2

 استانداردهای مراقبت پس از بیهوشی و بیحسی -3
" 

 14-16سه شنبه :  13/12/98 5
 هوشبریقوانین پزشکی و شرح وظایف کارشناسان   -1

 " قصور حرفه ای و راه های پیشگیری -2

 14-16سه شنبه :  20/12/98 6
 آئین نامه های انتظامی و آشنایی با قوانین جاری کشور -1

 " مجازات های اسالمی -2

 14-16سه شنبه :  27/12/98 7
 مسائل اخالقی در ارتباط با مرگ -1

 " حقوق افراد محتضر -2

 14-16سه شنبه :  19/1/99 8

 اصول اخالقی در تحقیقات  -1

کدهای اخالقی حفاظت از آزمودنی انسانی در پژوهش های  -2

 علوم پزشکی
" 

 برگزار میشود. جبرانیبهمن  22ضمناً برای هر جلسه تدریس، طرح درس روزانه با جزئیات کامل ارائه می گردد و برای کالس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آموزش به روش سخنرانی، استفاده از اسالید، نمایش فیلم های آموزشی و پرسش و پاسخ  روش تدریس:

 

 سیاست ها و قوانین در کالس: 

 رعایت مقررات آموزشی دانشکده -1

 رعایت نظم و حضور بموقع در کالس  -2

 در حالت خاموش نگه داشتن تلفن همراه   -3

 مقررات انضباطیحفظ شئونات اسالمی، دانشجوئی و رعایت  -4

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 مطالعه مباحث قبل از کالس و شرکت فعال در بحث پرسش و پاسخ -1

 ارائه بموقع تکالیف تعیین شده -2

 

 روش ارزشیابی:

 درصد نمره 90ترم:  پایانآزمون   -1

 درصد نمره  10: و ارائه تکالیف شرکت فعال در کالس -2

 

 ترم و پایان ترم:تاریخ امتحانات در طول 

 10 - 12ساعت  7/11/99روز سه شنبه مورخه  امتحان پایان ترم:

 

 منابع برای مطالعه بیشتر و مورد استفاده:

 1385ضرغام محمد، اخالق در پژوهش های پزشکی، ترجمه تألیف ترور اسمیت، انتشارات: برای فردا،  -1

 1384ی، انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی ایران، لشرفی منصور، اخالق پزشکی و سوء رفتارهای حرفه ا -2

 1376مطهری مرتضی، فلسفه اخالق، انتشارات: اسوه،  -3

 1387مطهری مرتضی، تعلیم و تربیت در اسالم، انتشارات: صدرا،  -4

 1372اصفهانی محمدمهدی، اخالق حرفه ای در خدمات بهداشتی و درمانی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران،  -5

 سایر موارد حسب موردنیاز در کالس معرفی می گردد. -6

 


