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 عمل اتاق رشته به مربوط خدمات ارائه در واستانداردها ،مقررات قوانین اخالقي، اصول با آشنایي هدف کلي:

 

 اهداف مرحله ای : 

 .بداند عمل اتاق كليات اخالق پزشكي و ضرورت آن را در.1

 .بداند را پزشكي اخالق تاريخچه  .٢

 .ددانب را در ايران پزشكي اخالق. 3 

 حقوق بيمار را بشناسد. .4 

 استانداردها در ارائه خدمات اتاق عمل را بداند.. 5 

 .دهد شرح را آن از پيشگيری های راه و ای حرفه وقصور پزشكي قوانين  .6 

 آيين نامه های انتظامي و مجازاتهای اسالمي را بشناسد.. 7 

 .بداند را مرگ با ارتباط در اخالقي مسايل .8 

 .دهد شرح را پژوهش و تحقيقات در اخالقي اصول .9

 

  ویژه رفتاری به تفكیک اهداف مرحله ایاهداف   
 در پایان کالس دانشجو بتواند

 اهداف ويژه جلسه اول .بداند راآن  و ضرورت پزشكي اخالق كليات .1
      بداند را عمل اتاق در وتحوالت جراحي تاريخچه -1-1 

 .بشناسد را پزشكي اخالق ضرورت -1-٢ 

 اهداف ويژه جلسه دوم .بداند را پزشكي اخالق تاريخچه  .٢

 .بداند را اسالم ديدگاه از اخالق-٢-1

 .دهد شرح را اخالق های وتئوری اخالقي اصول -٢-٢ 

 اهداف ويژه جلسه سوم .بشناسد را ايران در پزشكي اخالق  .3

 اهداف ويژه جلسه چهارم .بشناسد را بيمار حقوق  .4    
  .كند تعريف را حقوق -1-4 

 .بداند را اخالقي و قانوني موضوعات -4-٢ 

 .بداند را ها نامه رضايت به مربوط كليدی عناصر-3-4 
 .دهد راشرح بيمار حقوق به مربوط قانوني های مسئوليت و قوانين -4-4

 اهداف ويژه جلسه پنجم . استانداردها در ارائه خدمات اتاق عمل را بداند.5
 .دهد شرح را عمل از بعد و حين قبل، بيمار از مراقبت سازی مستند -1-5 

 .باشد آشنا سازی مستند مزايای با -5-٢ 



 .بداند را عمل اتاق در كار اخالقي و رفتاری اصول  -3-5

 اهداف ويژه جلسه ششم .دهد شرح را آن از پيشگيری های راه و ای حرفه وقصور پزشكي قوانين .6

 .كند تعريف را مجازات و جرم -1-6

 اهداف ويژه جلسه هفتم . آيين نامه های انتظامي و مجازاتهای اسالمي را بشناسد.7
 .بشناسد را پزشكي تخلفات و جرايم به مربوط مجازات انواع و كيفری تخلفات -1-7

 اهداف ويژه جلسه هشتم .بداند را مرگ با ارتباط در اخالقي مسايل. 8 
 شرايط پيوند اعضاء را بداند. -1-8

 را بداند. پيوند اعضاء مشكالت اجرايي -8-٢

 .دهد شرح را پژوهش و تحقيقات در اخالقي اصول  .9
 چگونگي اخذ رضايت آگاهانه در تحقيقات پزشكي را بداند. -1-9

 عناصر اصلي رضايت آگاهانه را بداند. -9-٢

 آگاهانه در گروههای خاص را بداند.رضايت  -3-9
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 روش تدریس

  بحث عمومی –سخنرانی 

 آموزشي وسایل 

 کتاب-ویدیوپروژکتور -وایت برد

 سنجش و ارزشیابي دانشجویان

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل روش آزمون

 8-01 4/8/95 5 آزمون کتبی دورهآزمون میان 

 2-4 6/00/95 نمره 03 آزمون کتبی آزمون پایان ترم            

   نمره 0 شرکت در مباحث                                در کالسحضور فعال 

   0 ارائه کنفرانس                                  دانشجولیف اتک  

 و انتظارات از دانشجو: کالسمقررات   

 حضور منظم و به موقع در تمام جلسات درس .0

 شرکت فعال در بحث های گروهی .2

 مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مربوطه .3
 دانشکده EDOنام و امضاء مسئول               نام و امضاء مدیر گروه              نام و امضاء مدرس        

 تاریخ ارسال                           تاریخ ارسال                                تاریخ تحویل    
   



 جدول زمان بندی برنامه

 هشت هفته اول ترم  2-1 شنبه ها ساعت سهروز و ساعت جلسه :     

 

 وسیلــه روش تـدریس مـدرس موضوع هر جلسه جلسه

1 

 جراحي تاريخچه  آن ، پزشكي و ضرورت اخالق كليات

 را بداند. عمل اتاق در وتحوالت
  

 وايت برد-ويدئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللوندي

 .بداند را اسالم ديدگاه از اخالقو  پزشكي اخالق تاريخچه 2

 
 وايت برد-ويدئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللوندي

 در كاار  اخالقي و رفتاری ، اصول ايران در پزشكي اخالق 3

 .بداند را عمل اتاق

 

 وايت برد-ويدئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللوندي

  .كند تعريف را بيمار حقوق 4

 .بداند را اخالقي و قانوني موضوعات  
 

 وايت برد-ويدئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللوندي

 استانداردها در ارائه خدمات اتاق عمل را بداند. 5

 عمل از بعد و حين قبل، بيمار از مراقبت سازی مستند 

 دهد شرح را

 وايت برد-ويدئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللوندي

 از پيشگيری های راه و ای حرفه وقصور پزشكي قوانين 6

 .دهد شرح را آن
 وايت برد-ويدئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللوندي

هااای انتظااامي و مجازاتهااای اسااالمي را   آيااين نامااه   7

 جرايم به مربوط مجازات انواع و كيفری تخلفاتبشناسدو

 .بشناسد را پزشكي تخلفات و

 

 وايت برد-ويدئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللوندي

شرايط پيوند اعضااء را   مرگ و با ارتباط در اخالقي مسايل 8

 شارح  را پاژوهش  و تحقيقاات  در اخالقاي  اصاول  بداند.

.چگونگي اخذ رضايت آگاهانه در تحقيقات پزشاكي را  دهد

 بداند.

 

 

 وايت برد-ويدئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللوندي

 

 

 


