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          هوشبری :گروه آموزشی                                پلدختر فوریتهای پزشکی و پرستاری :دانشکده

  اولنیمسال  :نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی      هوشبری دوم دانشجویان ترم :حصیلیت یرشتهو مقطع 

1011- 99 

 اخالق حرفه ای :نام واحد درسی

       واحد 1: تعداد واحد

  تئوری :دنوع واح 

 - :یش نیازپ

    1 -3      شنبه: روز: زمان برگزاری كالس

 (سامانه نوید)کالسهای درس دانشکده پلدختر :مکان برگزاری

   نفر 10  :تعداد دانشجویان

 نرگسینرگس خانم  (:به ترتیب حروف الفبا) اساتید  خانم نرگسی :مسئول درس

 8 -11 تا سه شنبهشنبه های روز  :ساعات مشاوره با دانشجو
 

 (لطفا شرح دهید) :رح دورهش

پزشکی، حقوق بیمار، استانداردهای مراقبتی و اخالق ت مربوط به اصول این درس دانشجو با تاریخچه، کلیادر 

مجموعه قوانین انتظامی در رابطه با قصور حرفه ای آشنا شده و قادر خواهد بود از اموخته های خود در ارتباط با 

 .نمایدانجام وظایف حرفه ای استفاده 

 

 (لطفا شرح دهید): هدف كلی

 اردها در ارائه خدمات مربوط به رشته هوشبریبا اصول اخالقی ، قوانین و استاند دانشجویان آشنایی
 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید):بینابینیاهداف 

 . اصول و مبانی اخالق حرفه ای را توضیح دهداخالق را تعریف و  (1

 . جایگاه خدمات پزشکی در معارف اسالمی را شرح دهدتاریخچه اخالق پزشکی و  (1

 .توضیح دهدرا هوشبری ویژگیهای اخالقی الزم در حرفه  (3

  .را بیان کندو اصول آن حقوق بیمار منشور (0

 . جامعه را شرح دهدو  ا سایر کارکنان گروههای پزشکیهوشبری بارتباط کارکنان  (5

 .کند بیانحدود وظایف تکنسین هوشبری را و قوانین و مقررات حرفه ای  (6

 .را شرح دهد اخالقی در ارتباط با مرگمسایل مرگ را تعریف و مراحل و  (7

 .کنداهمیت اخالق در پژوهش و کدهای اخالقی مرتبط با آن را بیان  (8

 .توضیح دهدرتبط با پرسنل درمانی را مو دیه و مجازاتهای اسالمی قوانین  (9
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 :های تدریسشیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

 (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله  ■بحث گروهی

 آموزش مجازی :(لطفاً نام ببرید) سایر موارد
 

 (لطفا شرح دهید) :وظایف و تکالیف دانشجو

 آنالین درس کالس در موقع به حضور 

  مطالب بارگزاری شدهاستفاده از  هنگاماعالم حضور 

  طالب بارگزاری شده در سامانهم به موقعمطالعه 

 قبلی جلسات در شده ارائه مطالب مطالعه 

 (با هماهنگی قبلی) آنالین تدریس روند در فعال مشارکت 

  تکالیف موجود در سامانهپاسخ به موقع به 

 

 :  وسایل كمک آموزشی

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 ، سامانه های مجازیصوتها و فیلمهای آموزشیگزاری شده، سالیدهای صداا (ببرید لطفاً نام)  سایر موارد

 

 (از نمره كل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 58 آزمون پایان ترم   نمره درصد 0آزمون میان ترم 

 نمره درصد 8شرکت فعال در کالس     نمره درصد 00انجام تکالیف 

 ----------( ببرید ناماً لطف)سایر موارد 
 

 نوع آزمون

  ■غلط -صحیح جور کردنی          ■ایچندگزینه       ■پاسخ کوتاه    تشریحی

 عملکردی کتبیجای خالی،  (لطفا نام ببرید) سایر موارد
  

 :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع فارسی

 

  کریمقرآن  -

: مریم، اخالق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل، تهرانحیدری  مرجان، مردانی حموله عزیز، شهرکی واحد -

 .1793انتشارات جامعه نگر، 

 .1731انتشارات ماهتاب، : تفرشی مریم، قانون و مقررات، اخالق و تاریخ و تحوالت پرستاری، تهران  -

 . 1733فردا،  برای نشر: اخالقی،تهران مالحظات و باقر، پزشک ریجانیال -

http://www.fardabook.com/catalogsearch/advanced/result/?author=%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%DB%8C+%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://www.fardabook.com/catalogsearch/advanced/result/?author=%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%DB%8C+%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://www.fardabook.com/catalogsearch/advanced/result/?author=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C
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 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 خانم نرگسی ضرورت آن و پزشکی معارفه، ارائه  طرح درس، كلیات اخالق  92/6/22 1

 خانم نرگسی  پزشکی اخالق تاریخچه 5/7/22 9

 خانم نرگسی ای حرفه قصور و هوشبری خدمات ارائه در استانداردها 19/7/22 3

 خانم نرگسی اخالقی كدهای و بیمار حقوق 12/7/22 4

 نرگسیخانم  تعطیل رسمی 96/7/22 5

 خانم نرگسی ای حرفهو ویژگی های  قوانین 3/8/22 6

 خانم نرگسی تحقیقات در اخالقی اصول 11/8/22 7

 خانم نرگسی مرگ با ارتباط در اخالقی مسایل 17/8/22 8

 خانم نرگسی قوانین پزشکی و آیین نامه های انتظامی و مجازاتهای اسالمی 94/8/22 2

 

 

 

 


