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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

1411-1141سال  دومنیمسال   

 

99-00 نیمسال دوم سال :* نیمسال تحصیلی             اتاق عمل*گروه آموزشی:                             پیراپزشکی:دانشکده*   

 

                    8837025کد درس:*                                                 اخالق حرفه ای در اتاق عمل نوان درس:ع*

                                               تکنولوژی اتاق عملرشته تحصیلی :*                                                                        کارشناسی پیوستهمقطع : *

      دانشکده پیراپزشکیبرگزاری  محل*               چهارشنبه                                                      روززمان برگزاری:  *

                                    جلسه 7 تعداد جلسات:  *نظری  نوع واحد:  *                                                                                   واحد 1:تعداد واحد* 

 نداردپیش نیاز یا هم نیاز: *                                                                               نفر 54تعداد فراگیران:*

 قربان محمد کوچکی: مدرسنام 

  تمام روزهای هفته روزهای تماس با مسئول درس:                                                     قربان محمد کوچکیدرس:  ولئمسنام 

 01835421114 تلفن:                                                    معاونت آموزشی دانشکدهآدرس دفتر: 

  m.kochaki@goums.ac.ir:پست الکترونیک

 اتاق عمل ی، قوانین، مقررات واستانداردها در ارائه خدمات مربوط به رشتهاخالقآشنایی با اصول : هدف کلی درس

 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 .اهمیت اخالق در حوزه علوم پزشکی را بداند.1

 .اخالق را تعریف کند.2

 کی را بداند..ضرورت اخالق پزش3

 .مباحث موجود در اخالق پزشکی نوین را شرح دهد.4

 .تاریخچه اخالق پزشکی در دنیا و ایران را شرح دهد.5

 .اهمیت اخالق پزشکی از دیدگاه اسالم را بشناسد.6

 .استاندارد های حرفه ای اتاق عمل را بداند.7

 .حقوق بیمار را تعریف کند.8

 تاق عمل را نام ببرد..بندهای منشور حقوق بیمار در ا9

 .میزان حق دسترسی بیماربه خدمات بهداشتی درمانی را بیان کند.11

 .میزان حق آگاهی بیمار از فرآیند درمان را بداند.11

 .قوانین مربوط به رضایت آگاهانه را توضیح دهد.12

 قوانین مربوط به رضایت آگاهانه در پروسیجرهای جراحی را بیان کند..13

 ربوط به به اخذ رضایت در شرایط اورژانسی را توضیح دهد..قوانین م14

 .رضایت نامه تلویحی را تعریف کند.15

 .قوانین مربوط به حق امتناع از درمان بیماررا توضیح دهد.16

 .قوانین مربوط به حق محرمانه ماندن اسرار بیمار را بداند.17

 .حریم خصوصی بیمار را تعریف کند.18

 حریم خصوصی را بداند..قوانین مربوط به 19

 .انواع قوانین و مقررات پزشکی را نام ببرد.21
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 .انواع مسئولیت را نام ببرد.21

 .مسئولیت حرفه ای و اخالقی را تعریف کند.22

 .مقررات انضباطی را شرح دهد.23

 .قصور را تعریف کند.24

 .انواع قصور را نام ببرد.25

 ح دهد..شرح وظایف و تخلفات صنفی حرفه ای را شر26

 .قوانین مربوط به مجازاات اسالمی را نام ببرد.27

 .دیه اعضا مختلف براثر قصور شاغالن حرفه پزشکی را بداند.28

 .با مراجع ذیصالح رسیدگی به شکایات از حرفه پزشکی آشنا باشد.29

 .هیات انتظامی نظام پزشکی را را بشناسد.31

 .مسائل و مشکالت اخالقی در حیطه پزشکی را بشناسد.31

 .قوانین و مجازات های اسالمی در مورد سقط جنین را شرح دهد.32

 .نظرات فقهی مربوط به سقط جنین را توضیح دهد.33

 قوانین مربوط به پیوند اعضا در ایران را نام ببرد..34

 .احکام پیوند را در شرایط مختلف توضیح دهد.35

 انین پیوند اعضا در کشور های پیشرفته را نام ببرد..قو36

 را نام ببرد.اسالمی  یاعضا در کشور ها وندیپ نیقوان .37

 .مراحل فراهم آوری اعضا را برای پیوند اعضا بداند.38

 .قوانین مربوط به پیوند اعضا را در بیماران مرگ مغزی بیان کند.39

 ی را بداند..اصول اخالقی و قانونی مربوط به اتاناز41

 .اصول اخالقی و قانونی مربوط به سقط جنین را بداند.41

 .اصول اخالقی و قانونی مربوط به اخالقیات در انجام پژوهش را توضیح دهد.42
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره10=8+3:حضور وغیاب وارائه سناریوی اخالقی دو مورد الف( در طول دوره 

   .نمره10ب( پایان ترم  :

 آزمون:شیوه ج( 

 چهار جوابی تستیکتبی  :پایان ترم 

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 

پایان ترم کسر خواهد به ازای هرجلسه غیبت بیست وپنج صدم نمره از نمره . خواهد شد

 شد.

 مشارکت فعال در کالسوظایف و تکالیف دانشجو:

 

 ارائه سناریو دو جلسه پایانی براساس حروف الفبا* تاریخ 

      براساس برنامه اعالمی از طرف اداره آموزش دانشکدهتاریخ امتحان پایان ترم: *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 برخوردار است. زیادی شارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت حضور فعال در کالس و م 

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

 با توجه به متعدد بودن منابع از ذکرآن خودداری شد. :یمنابع اصل
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  های اینترنتیسایت دربرای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدجستجو کمکی : منابع 

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 ریختا ردیف

 

 ساعت

 

 ارائه درس شیوه رئوس مطالب

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

 معرفی درس و تعیین تکالیف دانشجویان. 8-11 17/1 1

 اصول وکلیات اخالق حرفه ای

به صورت نظری همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

 مورد نیاز 

مطالعه متون ارائه 

 شده

کامپیوتر ودیتا 

 پروژکتور

استانداردهای اخالق حرفه ای در اتاق  8-11 24/1 2

 عمل
به صورت نظری همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

 مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

 شده

کامپیوتر ودیتا 

 پروژکتور

به صورت نظری همراه  .قوانین مربوط به رضایت آگاهانه 8-11 31/1 3

با پاورپینت وتصاویر 

 مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

 شده 

کامپیوتر ودیتا 

 پروژکتور

به صورت نظری همراه  قوانین پزشکی ومجازاتهای اسالمی 8-11 7/2 4

با پاورپینت وتصاویر 

 مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

 شده

کامپیوتر ودیتا 

 پروژکتور

به صورت نظری همراه  .قوانین مربوط به شرایط دشوار اخالقی 8-11 14/2 5

با پاورپینت وتصاویر 

 نیازمورد 

مطالعه متون ارائه 

 شده

کامپیوتر ودیتا 

 پروژکتور

ادامه قوانین مربوط به شرایط دشوار  8-11 /21/2 6

 اخالقی
به صورت نظری همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

 مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

 شده 

کامپیوتر ودیتا 

 پروژکتور

مراه به صورت نظری ه ارائه سناریو اخالق حرفه ای 8-11 28/2 7

با پاورپینت وتصاویر 

 مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

 شده 

کامپیوتر ودیتا 

 پروژکتور

به صورت نظری همراه  ارائه سناریو اخالق حرفه ای  8-11 4/3 8

با پاورپینت وتصاویر 

 مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

 شده

کامپیوتر ودیتا 

 پروژکتور

 


