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هدف کلي

اهداف رفتاری (دانشجو پس از پایان ترم

حيطه

روش ارائه درس

رسانه آموزشي

درس قادر خواهد بود:
1

اخالق پزشکي و پرستاری و
اهميت آن و معنویت و
فلسفه اخالق

پزشکی را شرح دهد
آشنایي با مفهوماخالقاخالق
های اخالق پزشکی را مورد بحث قرار دهد.
تئوریضرورت
-2
پزشکي و
-3تفاوت هاي اخالق پزشکی سنتی و مدرن را مورد بحث قرار
مربوطه.
دهد.
 -4اصول اخالقی وتئوري هاي اخالق را شرح دهد.
 -5دیدگاه اسالم راجع به پزشکی را مختصرا تشریح کند.

لپ تاپ-ویدیو پروزکتور-

ش
سخنراني ،بحث در مورد

وایت برد و ماژیک

مطالب تدریس شده و
ش

پرسش وپاسخ وپاسخ و
فيلم و اسالیدآموزشي

2

ویژگي وهاي اخالق پزشکی در ایران قبل از اسالم را بیان
دیدگاهها در دوره های آشنایي با اخالق -
پزشکي
اخالق دیدگاهها در کند
دوره .های
مختلف.پيرامون
 -7ویژگی هاي اخالق پزشکی در ایران بعداز اسالم را
مختلف.
پزشکي و پرستاری.
بیان کند.
-8سیر تحوالت اخالق پزشکی معاصر در ایران را شرح
دهد.
 -9وضعیت موجود اخالق پزشکی در ایران را مورد بحث
قرار دهد.
-10موضوعات اخالق پزشکی معاصر را تشریح نماید.

ش

سخنراني ،بحث در مورد

لپ تاپ-ویدیو پروزکتور-

مطالب تدریس شده و

وایت برد و ماژیک

پرسش وپاسخ وپاسخ و
ش

فيلم و اسالیدآموزشي

ش
ش
ش
3

اساسيتعریف کند.
سالمت و معنویت ،کرامت آشنایي با حقوقحقوق را
حقوق اساسی بیمار را بر شمارد
انسان و ارزشهای اخالقي بيمار و ابعاد آن در-12
سيستم
-13راهکارهاي حفظ حقوق بیماران را مورد بحث قرار
علوم پزشکي.
اسالمي
دهد.
-14منشور حقوق بیمار را مورد بررسی قرار دهد.
-15رضایتنامه بیمار ،ابعاد حقوقی و اثرات آن را مورد
بحث قرار دهد.
-16برائت نامه ،ابعاد حقوقی و اثرات آن را مورد بحث
قرار دهد.
-17عملکرد ساختار بهاشتی درمانی کشور در حفظ حقوق
بیمار را بررسی و نقد کند.
-18قصور ،بی احتیاطی ،بی مباالتی و تقصیر را تعریف
کند.
-19جرم و

سخنراني ،بحث در مورد

لپ تاپ-ویدیو پروزکتور-

مطالب تدریس شده و

وایت برد و ماژیک

پرسش وپاسخ و فيلم و
اسالیدآموزشي
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4

هدف کلي
آشنایي با

انواع مسئوليتها و انواع
کيفرهای ناشي از مسئوليتها
آنها

و مفهوم

اهداف رفتاری (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:
مسئوليت مدنی را تعریف و مثال ذکر کند.
مسئولیت کیفري را تعریف و مثال ذکر کند.
مسئولیت اخالقی را تعریف و مثال ذکر کند.
مفهوم کیفر ناشی از مسئولیت کیفري و الزامات آن را بیان کند.-مفهوم خسارت ناشی از مسئولیت مدنی و الزامات آن را بیان کند.

کيفر های

حيطه

ش
"
"
"

روش ارائه درس

رسانه آموزشي
تاپ-ویدیو

سخنراني ،بحث در مورد

لپ

مطالب تدریس شده و

پروزکتور -وایت

پرسش وپاسخ وپاسخ و

برد و ماژیک

فيلم و اسالیدآموزشي.

ناشي ازآن.
5

آشنایيو نقشآن در قانون مجازات اسالمی را بیان کند.
دیهقوانين اسالمي و
قوانین ناظر بر تخلفات حرفه اي پرستاران را تشریح نماید.
ارتباط آن با باقوانين
-27تخلفات انتظامی پرستاران را تعریف و انواع مجازات آن را توضیح دهد.
مجازات در
مراقبتهای
تخلفات کیفري و انواع مجازات مربوط به جرایم و تخلفات پرستاران را بیان
-28
کند
اسالم و
پرستاری
-29اصول رفتاري و اخالقی کار در اتاق عمل را شرح دهد
انواع
-30مستند سازي مراقبت از بیمار قبل ،حین و بعد از عمل را شرح دهد.
مجازاتهای

ش
ش
ش

سخنراني ،بحث در مورد

لپ

مطالب تدریس شده و

پروزکتور -وایت

پرسش وپاسخ وپاسخ و

برد و ماژیک

فيلم و اسالیدآموزشي.

تاپ-ویدیو

کيفری
پرستاری
واصول
اخالقي در
اتاق عمل.
6

مزایاي مستند سازي آشنا باشد.
باآشنایي
حساسيت اخالقي
-33استانداردهاي مستند سازي مراقبت از بیمار را بر شمارد
بامستند
در امر آموزش
-34استانداردها در ارائه خدمات پرستاري را بیان کند
پرستاری ،مدلهای
سازی-واصول ارتباط با همکاران ،پزشکان و همراهان را تشریح نماید.
35
مدلهایمسایل
-36
ارتباطي پزشک
.
ارتباطي
پرستار و بيمار
پزشک و

سخنراني ،بحث در مورد

لپ

تاپ-ویدیو

مطالب تدریس شده و

پروزکتور -وایت

ش

پرسش وپاسخ وپاسخ و

برد و ماژیک

ش

فيلم و اسالیدآموزشي.

ش
ش

پرستار و
بيمار.
7

اصول تصميم
گيری بر اساس
مباني اخالقي
درمقابله با
مشکالت و

.
آشنایي
مسایل اخالقی در ارتباط با محتضر را بیان کند.
بانحوه
-37مسائل اخالقی در ارتباط با بازماندگان را بیان کند.
ارتباط-سناریوهاي مرگ را از دیدگاه پزشکی تشریح نماید.
38
اصول-الگوي برخورد حرفه اي با مرگ بیمار را تشریح نماید.
39

ش

اخالقي با

ش

مفاهيم اخالقي در بيمار
قوانين پرستاری

محتضر و

با بيمار محتضر

برخورد
حرفه ای با

سخنراني ،بحث در مورد

ش

لپ

تاپ-ویدیو

مطالب تدریس شده و

پروزکتور -وایت

پرسش وپاسخ وپاسخ و

برد و ماژیک

فيلم و اسالیدآموزشي.

مرگ بيمار.
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پژوهش و

هدف کلي

اهداف رفتاری (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر

حيطه

روش ارائه درس

رسانه آموزشي

خواهد بود:
حقوق بيماران
مورد پژوهش.

کليات بندهای منشور پژوهشهاي انسانی هلسینکی را تشریح نماید.
بامنشور
آشنایي
حقوق اساسی شرکت کنندگان در پژوهش آشنا شود.
پژوهشهای-41با
انساني
-42با حقوق اساسی شرکت کنندگان صغیر ،مجنون ،غیر رشید و
وحقوق
خاص در پژوهش آشنا شود.
هلسينکياقشار
حقوق همکاران و سازمان هاي ذینفع در پژوهش آشنا شود.
بيماران در-43با
پژوهش
اخالقيبادراصول جمع آوري ،نگهداري و معدوم کردن اطالعات آشنا شود.
و اصول -45
-46با اصول انتشار نتایج پژوهش آشنا شود
پژوهش روی
بيماران.
امتحان پایان ترم

9
حيطه ها  :ر = روان حرکتي  :ش = شناختي  :ع = عاطفي
شيوه ارزشيابي دانشجو:

سخنراني ،بحث در مورد

لپ تاپ-ویدیو

مطالب تدریس شده و

پروزکتور -وایت برد

پرسش وپاسخ وپاسخ و

و ماژیک

فيلم و اسالیدآموزشي

تکالیف دانشجویی  :ارائه کنفرانس.
نوع سؤاالت امتحانی  :چهارگزینه ای -صحیح و غلط-سواالت تشریحی کوتاه پاسخ.
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**غیبت موجه حداکثر  1جلسه ازکل جلسات خواهدبود .
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