
 

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 دانشكده پرستاری و مامایي زنجان 

 درس طب مكملطرح 

 

 1 : تعداد واحد عملي          تئوري  نوع درس: ای حرفه اخالق نام درس:

 واحد 

  تئوری ساعت 11 میزان ساعت:

 اتاق پيوسته كارشناسي2 ترم  نام رشته تحصیلي:

      عمل

 02 تعداد دانشجویان:

 -: دروس پیشنیاز 71 تعداد جلسات:     عمل اتاق پرستاری آموزشي:  گروه

       دوم    اول        نیمسال

 96-91  سال تحصیلي 

 0/1/7396            پایان كالس:   96/ 02/6شروع كالس:

 ه پرستاری و مامایيدانشکد محل برگزاری امتحان:   12تا  8صبح : كالستاریخ و ساعت  ؟كالس محل برگزاري كالس:   

  قاسمي مرتقي معصومه مدرسین:  معصومه مرتقي قاسمي : مسوول درس

 :واحد نظری و عملي شرح درس

 های مهارتهادرعرصه این چگونگيکاربرد.  عمل اتاق رشته به مربوط خدمات ارائه در واستانداردها ومقررات وقوانين واخالقي بااصول دانشجویان نمودن آشنا

 . موجود مشکالت رفع جهت در اتخدم مختلف

 

 :نظری و عملي اهداف كلي

 

 :نظری و عملي اهداف اختصاصي درس

  :دوره  این پایان در رود مي انتظار دانشجو از

 آشنا شده و آن را بيان نماید .  با كليات اخالق .1

 . نماید بيان را آن و شده آشنا باكليات اخالق پزشکي وضرورت آن .2

 . نماید بيان را آن و شده آشنا ق پزشکيتاریخچه اخالق واخالبا .3

 . نماید بيان را آن و شده آشنا حقوق بيماربا  .4

 . نماید بيان را آن و شده آشنا استانداردها در ارائه خدمات اتاق عمل با  .5

 . نماید بيان را آن و شده آشنا قوانين پزشکي وقصور حرفه ایبا  .6

 . نماید بيان را آن و شده آشنا آیين نامه های انتظامي ومجازاتهای اسالميبا  .1

 . نماید بيان را آن و شده آشنا مسائل اخالقي در ارتباط با مرگبا  .8

 . نماید بيان را آن و شده آشنا اصول اخالقي پژوهشاب .9

 . نماید بيان را آن و شده آشنا سقط جنين با ارتباط در اخالقي مسائل با .11

 . نماید بيان را آن و شده آشنا پيوند اعضا با ارتباط در اخالقي مسائل با .11

 . نماید بيان را آن و شده تغيير ژنتيک آشنا با ارتباط در اخالقي مسائل با .12

 . نماید بيان را آن و شده آشنا روشهای جدید بارداری با ارتباط در اخالقي مسائل با .13

 . نماید بيان را آن و شده اتونومي آشنا با ارتباط در اخالقي مسائل با .14



 . نماید بيان را آن و شده آشنا عدم آسيب رساني با ارتباط در ياخالق مسائل با .15

 . نماید بيان را آن و شده آشنا عدالت درماني با ارتباط در اخالقي مسائل با .16

 . نماید بيان را آن و شده آشنا سود رساني با ارتباط در اخالقي مسائل با .11

 

 فيلم  اسالید و همراه با نمایش سخنراني، بحث گروهي شیوه تدریس:

 

 پاورپوینت، اینترنت   ابزار كمک آموزشي:

 

 وظایف دانشجویان:

 حضور مرتب در كالس 

 هر جلسه از جلسات قبل سوال ميشود لذا دانشجویان موظفند هر جلسه آمادگي كامل داشته باشند.

 دانشجویان موظفند هر جلسه از مطالب كالس نت برداری كنند. 

 صفحه قبل از اتمام ترم دست نویس و تحویل دهند . 31در حد موظفندیک خالصه كتاب  دانشجویان

 ميباشد.  دهحداقل نمره قبولي 

 غيبت بيش از حد مجاز به مسئولين محترم آموزش دانشکده اعالم خواهد گردید .جلسه ميباشد .  8جلسه از 2غيبت مجازدركالس حداكثر

 الت از كليه دروس ارائه شده ، تعيين ميگردد. و سوا براساس برنامه آموزش ميباشدترم  پایانزمان امتحان 

 

 ارزشیابي:

 از مباحث مطرح شده در كالس  امتحان كتبي 

 

 :در واحد نظری شیوه ارزشیابي دانشجویان

  ای چهارگزینه سواالت

  : كل نمره محاسبه نحوه

  مرهن 3                  كالس ؛ و خالصه كتاب  وپاسخ پرسش

  نمره 11                       ترم پایان

 در اختيار دانشجویان قرار داده شده است.  تئوری كتبي از مباحث ارائه شده كالس و منابعي كه درابتدای ترم و شروع كالسهای امتحان

 الف ( در طول دوره 

 و از درسهای گذشته پرسش خواهد شد .  اخذ خواهد گردید بصورت شفاهيدر هر جلسه پره تست 

 .ابتدای كالسها در اختيار دانشجویان قرار داده شد  مباحث درسي در

   :ب ( پایان دوره

 . به عمل خواهد آمدبصورت كتبي امتحان پایان ترم با در نظر گرفتن همه مباحث 

 

  

 ونيکيو كتابهای الکترسایر كتابخانه های شهر  كليه كتابهای اخالق موجود در كتابخانه دانشکده و   :برای خالصه كتاب  فرنسر

 كليه سایتهای معتبر علمي در زمينه اخالقدر 

  اخالقجدول زمانبندی درس 

 سرفصل مصالب

ئه
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ت ا
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ه ا
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ن
 

 منابع درسي 

 جهت مطالعه بیشتر

امكانات 

 موردنیاز

 روش ارزشیابي



هدف از طرح مباحث /تعریف علم اخالق( 1

نقش اخالق در زندگى و تمدن /اخالقي

فرق علم اخالق با /خالقيمعيار كار ا/انسانها

اخالق / انواع اخالق/منشا اخالق/سایر علوم

 اخالقي نظام ویژگيهای/فواید اخالق/كاری 

 اخالق دانشجویي /اسالم

سخنراني  2

پرسش 

 وپاسخ

منابع ارائه شده در كالس ، 

كليه كتابهای اخالقي 

موجود در كتابخانه دانشکده 

و سایر كتابخانه های شهر  و

 لکترونيکي وكتابهای ا

كليه سایتهای معتبر علمي در 

 زمينه اخالق 

،ویدئو  كالس

 پروژكتور، 

ماژیک و  

 وایت برد

آزمون كتبي ميان ترم 

وپایان ترم پرسش 

 وپاسخ درطول دوره

2 ) Medical Ethics اهميت حرف پزشکي /

ي تعاریف اخالق پزشک/و جایگاه آن در اسالم

ق اصول بنيادین اخال/اخالق نوین پزشکي/

متن سوگند بقراط/پزشکي   

 

2 // // //  

ویژگیي  /ارزش های اصول اخالق حرفه ای( 3

هیییای كارشناسیییان اتیییاق عمیییل در كیییالم 

دالیل بروز /استانداردها/جرایم و شکایات/وحي

 قوانين و مقررات در خدمات پرستاری/اشتباه

تخلفاتي كه در پرستاری مي توانید اقیدامات   /

وه ی رسيدگي نح/انضباطي در بر داشته باشد

به تخلفات پرستاران در موسسات بهداشتي و 

 درماني

2 // // //  

وظایف سرپرست اتاق /شرح وظایف (4

طبقه /يانونوظایف ق/وظایف اخالقي/عمل

قانوني  پزشکي/بندی انواع جراحي ها 

(medica legal)/ ترک  -: جرم تعاریف

  مسؤوليت/تخلف /خطا /فعل )انصراف(

 /زشکيانواع قصور پ/غفلت/

2 // // //  

  // // //  

دستور عدم كوشش /رضایت و امتناع بيمار( 5

اطالعیات  /DNRرییوی  –برای احيیا  قلبیي   

/ ثبیت یادداشیت و گزارشیات   / محرمانه بيمار

 مواردی كه منجر به تحریف گزارش مي شوند

 

2 // // //  

طییییییییرح مسییییییییائل اخالقییییییییى  (6

دسیت آوردهیاپ پزشیکى    /Bioethic/جدید

عات مطییرح در اخییالق پزشییکى موضییو/جدید

برائیت نامیه   /ارتباطات حرفه ای در طب/نوین

مواردی كه اخذ رضایت نامیه الزامیي نيسیت    /

وسیییقط جنين /جایگیییاه جسیییم انسیییان  /

 خاتمه حيات انسانى/بافت پيوند اعضا و/جنين

2 // // //  



بيوتکنولوژی و اخالق پزشکي (1   

اخیالق  /يهیاپ پزشیک  پژوهش/شبيه سیازی / 

حقیییییوق /بيمیییییاران رواني پزشیییییکي در

 /تعارضات اخالقي/بيماران

2 // // //  

 مییییییرگ/خبربیییییید  نحییییییوه دادن (8

پییژوهش بییر  -راهنمای اخالقییي /سییوگواریو

خیالق  و ااخالق اجتمیاعي  /گروه های خیا  

/وجدان كاری / نکیوهش بيکیاری/نحوه   فردی

 رفتار در محيط كار/

 و......

2 // // //  

 
 

  آقای دكتر دین محمدی معاون آموزشي دانشكده:                 ر ربيع سياهکلدكتخانم       مدیر گروه : 

 


