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 51121998190غذایی، و مدیریت و اطالع رسانی پزشکی )آرادان(. تلفن:  دانشکده تغذیه و علوم شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

آشنایی دانشجوین فوریت های پزشکی با ماهیت و اهمیت اخالق حرفه ای، مبانی واحد درسی حاضر با هدف 

نظری و کاربردی اخالق پزشکی، چالش های اخالقی در حرفه فوریت های پزشکی و نیز شیوه رعایت هنجارهای 

 اخالقی در عرصه علوم پزشکی و به طور ویژه در حرفه فوریت های پزشکی ارائه شده است.  

 اختصاصیاهداف 

 آشنایی با اخالق و مفهوم آن -

 آشنایی با نقش و اهمیت اخالق در سازمان ها و جوامع -

 آشنایی با اخالق حرفه ای -

 آشنایی با پیشینه اخالق حرفه ای و پزشکی -

 آشنایی با مبانی اخالق پزشکی -

 آشنایی با اخالق در فوریت های پزشکی -

 منشور حقوق بیمار/گیرندگان خدمت - 

 مسائل حقوقی مرتبط با اخالق پزشکی -

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

آشنایی با ماهیت و مبانی اخالق 

 حرفه ای و پزشکی

ایجاد بینش و نگرش صحیح 

درخصوص اخالق پزشکی و اهمیت 

 آن در سازمان های بهداشتی

ایجاد مهارت و آمادگی ذهنی جهت 

اصول اخالقی در محیط های رعایت 

 کاری در کارآموزی و آینده شغلی

 روش های تدریس
  نمایش عملی  سخنرانی توسط دانشجو و تدریس توسط استاد سخنرانی 

 کارگاه آموزشی   (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله  پرسش و پاسخ

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   بیمار شبیه سازی شده  بحث گروهی

  موزش مجازیآ  Bedside teaching  ایفای نقش

  Project-Based Learning  یایادگیری مبتنی برپروژه  Concept Map  یا نقشه مفهومی

  - (:قید نمایید سایر )لطفاً

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

       میان ترم            خالق دانشجویی ا            امتحانات              تکالیف کالسی            حضور و غیاب 

  آمادگی درپاسخگویی به سواالت و ابهامات           مشارکت فعال در کالس            کویز 

 - سایر:

 منابع اصلی درس: 

 اورژانس هاس طبی پیش بیمارستانی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -

 اخالق و مقررات حرفه ای در فوریت های پزشکی، عزیز شهرکی واحد -

 اخالق پزشکی، صدیقه ابراهیمی -

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 عناوین کلی درس در هر جلسه 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 روش تدریس

مواد و وسایل 

 آموزشی 
 روش ارزشیابی*

1 

ها و وضعیت های نیازمند موقعیت اخالق و مفهوم آن: 

، تعریف اخالق، اهمیت تصمیم گیری مبتنی بر اخالقیات

اخالق، اخالق از دیدگاه متون اسالمی، علم اخالق و 

تعریف آن، ماهیت اخالق از نگاهی دیگر، دسته بندی 

و  اخالق حرفه ای تعریف نظریه های اخالقی، انواع اخالق،

 و ماهیت آن اخالق پزشکیتعریف ، چیستی آن

  
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

8 

نقش : در سازمان ها و جوامع نقش و اهمیت اخالق

تنزل پایبندى  علل  اخالق در زندگی و تمدن انسان ها،

اخالقیات به ویژه در ضرورت توجه به ، به اخالق در دنیا

عصر حاضر، لزوم توجه به اخالق در حرفه فوریت های 

پزشکی، لزوم آموزش علم اخالق، فواید اخالق/علم اخالق، 

 با مبارزه و فضایل كسب راههایچیستی فلسفه اخالق، 

  اخالقی رذایل

  
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

مجازی، زیرساخت 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

9 

ق حرفه ای، تعریف حرفه، تعریف اخالاخالق حرفه ای: 

مهم در  یوظایف و مسئولیت هااهمیت اخالق حرفه ای، 

اخالق حرفه ای، اركان اخالق حرفه ای، اخالق حرفه ای 

در تعامل با ذی نفعان مختلف، عوامل تاثیرگذار بر بروز 

رفتار اخالقی در سازمان در سه سطح اصلی، نظام های 

 عمده اخالقی، چگونگی رعایت اخالق حرفه ای

  
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

ت مجازی، زیرساخ

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

4 

تاریخچه پزشکی: اخالق پیشینه اخالق حرفه ای و 

اخالق حرفه ای و پزشکی در جهان، تاریخچه اخالق 

حرفه ای و پزشکی در ایران، جایگاه اخالقیات در مکاتب 

 در اسالمانسانی، اهمیت ِحرَف پزشکی و جایگاه آن ها 

  
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

0 

اخالق پزشکی،  حاكم بر اصول بنیادیناخالق پزشکی: 

مطرح شده در اخالق پزشکی نوین،  اساسیمباحث 

تعریف ارتباط و اهمیت انجام صحیح آن در ارائه مراقبت 

 اخالق مدار

  
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

6 

رعایت اخالق  اهدافاخالق در فوریت های پزشکی: 

پزشکی در سه بعد دانشی و نگرشی و رفتاری،  نقش 

ویژگی ، اخالق حرفه ای در رشته فوریت های پزشکی

های رفتاری مورد انتظار از تکنسین فوریت های پزشکی، 

 مسئولیت های حرفه ای تکنسین فوریت های پزشکی

  
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

مجازی، زیرساخت 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

7 
بنیان های  تعریف حقوق بیمار، منشور حقوق بیمار:

  فکری ظهور حقوق بیمار، اهمیت تدوین و اجرای منشور 
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 



حقوق بیمار، منشور حقوق بیمار ایران و درونمایه آن، 

 خدمت اساسی كیفیتابعاد  و اهمیت آن، كیفیت خدمت
 فعال کالسی تخته، نوشت افزار بحث کالسی

2 

تعاریف مسائل حقوقی مرتبط با اخالق پزشکی: 

مرتبط، انواع مسئولیت های اخالقی، كیفیت و ایمنی در 

مهم در رعایت مسئولیت مراقبت های بهداشتی، نکات 

های اخالقی، راهکارهای پشیگیری از ایجاد مسائل 

حقوقی، خطاهای رایج در حرفه فوریت های پزشکی، 

استانداردهای مراقبتی و مراقبت استاندارد، قوانین 

 كشوری مرتبط با حرفه فوریت های پزشکی

  
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

ازی، زیرساخت مج

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 ( به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد.)شماره مربوطه ذیل: لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی:   -1

  کوتاه پاسخ(    -2 ، گسترده پاسخ -1الف: تشریحی )

  (صحیح/غلط -3 ، جورکردنی -2ی،  چند گزینه ا -1عینی ) ب: 

 - )شفاهی( مصاحبه -4  - انجام تکالیف عملی و پروژه -9 - مشاهده عملکرد )چک لیست( -8

  -:  سایر –  7( کوئیزآزمون ) - 6 مشارکت کالسی -0

 تاریخ تکمیل فرم:                                                                           امضاء:  

                                                            

 


