
 بسمٍ تعبلی

 داوطگبٌ علًم پسضكی ي خدمبت بُداضتی درمبوی گلستبن

 داوطكدٌ پيراپسضكی

 (EDOدفتر تًسعٍ آمًزضی )                                                 (Course Plan)طرح درس ترمی 
   اخالق حرفه ای وبم درس :

 01-01ساعت  شنبه برگساري : ريز ي سبعت 0911-0011تحصيلي    دومنيمسال  طًل ديرٌ :

  2دانشكده پيراپزشكي كالس شماره محل برگساي : واحد 0 تعداد ياحد :

 ندارد  پيص ويبز : سيد يعقوب جعفری  مدرس :

 نظری  وًع ياحد : هوشبری  پيوسته كارشناسي 0ترم  رضتٍ ي مقطع تحصيلی فراگيران :

 مىببع اصلی : 

 1398ّوکبراى، اذالق حرفِ ای زر َّضبری ٍ اتبق عول، چبپ زٍم، اًتطبرات ًطر جبهعِ ًگر، ضْرکی ٍاحس، عسیس ٍ -0

 1392، اًتطبرات برای فرزا، 2ٍ  1الریجبًی هحوس ببقر ٍ ّوکبراى، پسضک ٍ هالحظبت اذالقی جلس  -2

 1384سبلوی، صسیقی، حقَق بیوبر ٍ هسئَلیت پرستبر، اًتطبرات: ًطر سبلوی،  -3

  :اَداف كلی 
 بب اصَل اذالقی، قَاًیي، هقررات ٍ استبًسارزّب زر ارائِ ذسهبت هربَط بِ رضتِ َّضبری آضٌبیی

 زاًطجَیبى پس از طی زٍرُ ببیس زر راستبی ّر ّسف کلی بِ اّساف زیر زست یببٌس : اَداف اختصبصی :

 بب تبریرچِ ٍ کلیبت اذالق پسضکی ٍ ضرٍرت آى آضٌب ضَز. -1

 پسضکی زر ایراى آضٌب ضَز.بب اذالق  -2

 بب حقَق بیوبر آضٌب ضسُ ٍ آى را بیبى ًوبیس. -3

 بب استبًسارزّبزر ارائِ ذسهبت َّضبری آضٌب ضَز. -4

 بب قَاًیي پسضکی ٍ قصَر حرفِ ای آضٌب ضَز. -5

 بب آئیي ًبهِ ّبی اًتظبهی ٍ هجبزات ّبی اسالهی آضٌب ضسُ ٍ آى را بیبى ًوبیس. -6

 ب هرگ آضٌب ضَز.بب هسبئل اذالقی زر ارتببط ب -7

  اصَل اذالقی زر تحقیقبت را بیبى ًوبیس. -8



 جلسٍ تئًري 8 فُرست ي محتًا ي ترتيب ارائٍ درس :
 مدرس عىبييه  ريز / سبعت تبريخ  رديف

 اّویت حرفِ پسضکی ٍ جبیگبُ ٍ ضرٍرت آى .1 ضٌبِ 18/11/99 1

 ارزش ّبی اصَل اذالق حرفِ ای .2

 ذصَصیبت ٍ ٍیژگی ّبی اذالق حرفِ ای .3

 اذالق پسضکی .4

 جعفری
18-16 

 تبریرچِ اذالق پسضکی -1 ضٌبِ 25/11/99 2

 اذالق پسضکی زر ایراى -2

 ًظرات بسرگبى طب ایراى پیراهَى آهَزش اذالق پسضکی -3

 16-18 جعفری

 ضٌبذت حقَق بیوبر .1 ضٌبِ 2/12/99 3

 هٌطَر حقَق بیوبر زر ایراى ٍ جْبى .2

ّبی القبء بیَْضی ٍ  حقَق بیوبراى زر هَرز زارٍ زرهبًی ٍ رٍش .3

  بی حسی

 جعفری
18-16 

 استبًسارزّبی پبیِ جْت هراقبت پیص از بیَْضی ٍ بیحسی .1 ضٌبِ 9/12/99 4

 استبًسارزّبی هراقبت حیي بیَْضی ٍ بی حسی .2

  استبًسارزّبی هراقبت پس از بیَْضی ٍ بی حسی .3

 14-16 جعفری

 کبرضٌبسبى َّضبریقَاًیي پسضکی ٍ ضرح ٍظبیف  -1 ضٌبِ 16/12/99 5

  قصَر حرفِ ای ٍ راّْبی پیطگیری -2
 جعفری

16-14 

 آئیي ًبهِ ّبی اًتظبهی ٍ آضٌبیی بب قَاًیي جبری کطَر -1 ضٌبِ 23/12/99 6

 هجبزات ّبی اسالهی -2
 ریجعف

16-14 

 هسبئل اذالقی زر ارتببط بب هرگ -1 ضٌبِ 14/1/1400 7

 حقَق افراز هحتضر -2
 جعفری

16-14 

 اصَل اذالقی زر تحقیقبت -1 ضٌبِ 21/1/1400 8

کسّبی اذالقی حفبظت از آزهَزًی اًسبًی زر پژٍّص ّبی علَم  -2

 پسضکی

 14-16 جعفری

 ضوٌب برای ّر جلسِ تسریس، طرح زرس رٍزاًِ بب جسئیبت کبهل ارائِ هی گرزز.

 

 



 ريش تدريس :

 پرسص ٍ پبسد ٍ فیلن ّبی آهَزضی ًوبیص   ،اسالیس، استفبزُ از آهَزش بِ رٍش سرٌراًی

 سيبست َب ي قًاويه كالس :

 رعبیت هقررات آهَزضی زاًطکسُ  -1

 رعبیت ًظن ٍ حضَر بوَقع کالس -2

 زر حبلت ذبهَش ًگِ زاضتي تلفي ّوراُ  -3

 حفظ ضئًَبت اسالهی ، زاًطجَئی ٍ رعبیت هقررات اًضببطی -4

 يظبيف ي تكبليف داوطجً :

 کالس تطکیل از هطبلعِ هببحث قبل  -1

 ضرکت فعبل زر بحث ٍ پرسص ٍ پبسد -2

 ارائِ بوَقع تکبلیف تعییي ضسُ  -3

 ريش ارزضيببی :

 زرصس ًورُ 10: ٍ ارائِ تکلیف ضرکت فعبل زر کالس .1

 زرصس ًورُ 90آزهَى پبیبى ترم :  .2

 تبريخ امتحبوبت در طًل ترم ي پبيبن ترم :

                        8:30-10سبعت  12/3/1400رٍز چْبرضٌبِ هَرخ 

 مىببع براي مطبلعٍ بيطتر ي مًرد استفبدٌ:

 1385ضرغبم هحوس، اذالق زر پژٍّص ّبی پسضکی، ترجوِ تبلیف ترٍر اسویت، اًتطبرات: برای فرزا، 

 1384لطرفی هٌصَر، اذالق پسضکی ٍ سَء رفتبرّبی حرفِ ای، اًتطبرات: زاًطگبُ علَم پسضکی ایراى، 

 1376فلسفِ اذالق، اًتطبرات: اسَُ، هطْری هرتضی، 

 1387هطْری هرتضی، تعلین ٍ تربیت زر اسالم، اًتطبرات: صسرا، 

 1372اصفْبًی هحوس هْسی، اذالق حرفِ ای زر ذسهبت بْساضتی ٍ زرهبًی، اًتطبرات زاًطگبُ علَم پسضکی ایراى، 

 .سبیر هَارز حسب هَرز ًیبز زر کالس هعرفی هی گرزز

 
 


