
 
 

 

  

 
 

 

 

 ( lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه اول 
 

 اتاق عمل كارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                 اتاق عمل     گروه آموزشی:                        پرستاري:    دانشکده

 98 دومنيم سال  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           دوشنبهروز:    حرفه اي در اتاق عمل اخالق نام درس )واحد(  :  

 نظري   نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان  مدرس: دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

. 

 پزشكي  جنبه هاي تاريخي اخالقعنوان درس : 

 دانشجو با تاريخچه اخالق پزشكي آشنا شود.هدف کلي درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نقش اخالق در در زندگی انسان ها را توضیح دهد.  ▪

 مشکل جدايی اخالق از علم را توضیح دهد.  ▪

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامكانات آموزشي : 

   منبع درس  :

 . 1394، ساداتي و گلچيني، انتشارات جامعه نگر،  اخالق حرفه اي در اتاق عمل ▪

 . 1390انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز،  ، ، هاشمي و همكاران اخالق در پرستاري ▪
 . 1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،   ▪

 .1397اخالق در پرستاري، برزويي طاهره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 



 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 جلسه دوم 

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                  اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 98 دومتاريخ ارائه درس : نيم سال  98سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:               روز:   دوشنبه              حرفه اي در اتاق عمل نام درس )واحد(  :  اخالق 

 نوع واحد: نظري  
 

 16تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  1تعداد واحد: 

 دكتر بذرافشان  مدرس: دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 ، تصميم گيري اخالقي مبنايي براي اخالقياتعنوان درس : 

 آشنا شود. اخالقي مراقبت و تصميم گيري اصولهدف کلي درس :  دانشجو با 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 منحصر به فرد بودن انسان را توضیح دهد.  ▪

 را بیان كند.  )خودمختاري، سودرسانی، عدم ضرر و زيان، عدالت( اصول اخالقی مراقبت ▪

 را برشمارد. از بیمار عوامل اساسی در امر مراقبت  ▪

 گام هاي تصمیم گیري اخالقی را توضیح دهد.  ▪

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامكانات آموزشي : 

 منبع درس  :  

 . 1394، ساداتي و گلچيني، انتشارات جامعه نگر،  اخالق حرفه اي در اتاق عمل ▪

 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز،   ▪
 . 1395تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي،  ▪

 .1397اخالق در پرستاري، برزويي طاهره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30زمان: مدت 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •



 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 جلسه سوم 

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                  اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 98 دومتاريخ ارائه درس : نيم سال  98سال تحصيلي  :  

 14-16روز:   دوشنبه                           ساعت:  حرفه اي در اتاق عمل نام درس )واحد(  :  اخالق 

 نوع واحد: نظري  
 

 16تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  1تعداد واحد: 

 دكتر بذرافشان  مدرس: دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 نظريه هاي اخالقي عنوان درس : 

 آشنا شود. نظريه هاي اخالقيهدف کلي درس :  دانشجو با انواع 

 
 اهداف جزئی :  

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 را توضیح دهد.  انواع نظريه هاي اخالقی ▪

 نظريه هاي اخالقی را مورد نقد و بررسی قرار دهد.  ▪

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامكانات آموزشي : 

 منبع درس  :  

 . 1394، ساداتي و گلچيني، انتشارات جامعه نگر،  اخالق حرفه اي در اتاق عمل ▪

 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز،   ▪
 . 1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،   ▪

 .1397برزويي طاهره، تهران، انتشارات جامعه نگر،   اخالق در پرستاري، ▪

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 چهارم جلسه 

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                  اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 98 دومتاريخ ارائه درس : نيم سال  98سال تحصيلي  :  

 14-16روز:   دوشنبه                           ساعت:  حرفه اي در اتاق عمل نام درس )واحد(  :  اخالق 

 نوع واحد: نظري  
 

 16تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  1تعداد واحد: 

 دكتر بذرافشان  مدرس: دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 عنوان درس : اخالق در پژوهش هاي زيست پزشكي 

 آشنا شود. هدف کلي درس :  دانشجو با اخالق در پژوهش هاي زيست پزشكي

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضیح دهد. علوم پزشکیاهمیت رعايت اصول اخالقی در پژوهش هاي  ▪

 را مورد نقد و بررسی قرار دهد.  علوم پزشکیچالش هاي پیش رو جهت رعايت موازين اخالقی در پژوهش هاي  ▪

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامكانات آموزشي : 

 منبع درس  :  

 . 1394، ساداتي و گلچيني، انتشارات جامعه نگر،  اخالق حرفه اي در اتاق عمل ▪

 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز،   ▪
 . 1395تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي،  ▪

 .1397اخالق در پرستاري، برزويي طاهره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30زمان: مدت 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 
 



 
 
 
 

 پنجم جلسه 

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                  اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 98 دومتاريخ ارائه درس : نيم سال  98سال تحصيلي  :  

 14-16روز:   دوشنبه                           ساعت:  حرفه اي در اتاق عمل نام درس )واحد(  :  اخالق 

 نوع واحد: نظري  
 

 16تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  1تعداد واحد: 

 دكتر بذرافشان  مدرس: دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

نوزادان و کودکان، زنان باردار و جنين، ناتواني ذهني،  )  گروه هاي آسيب پذير کار با موضوعات اخالقي در عنوان درس : 
 (، اخالقيات در پايان حيات ، بيماران روانيزندانيان، بيماران اورژانس، سالمندان

 را مورد نقد و بررسي قرار دهد. و چالش هاي آن اتاق عملاخالقي حرفه موضوعات هدف کلي درس :  دانشجو 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را بیان كند.  اي در اتاق عملمساله هاي اخالق حرفه  ▪

چالش هاي اخالقی در گروه هاي آسیب پذير )آغاز زندگی، ناهنجاري هاي جنینی، در پايان زندگی( را مورد نقد   ▪
 قرار دهد. 

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامكانات آموزشي : 

 منبع درس  :  

 . 1394، ساداتي و گلچيني، انتشارات جامعه نگر،  اخالق حرفه اي در اتاق عمل ▪

 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز،   ▪
 . 1395تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي،  ▪

 .1397اخالق در پرستاري، برزويي طاهره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30زمان: مدت 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 
 
 



 
 
 

 ششم جلسه 

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                  اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 98 دومتاريخ ارائه درس : نيم سال  98سال تحصيلي  :  

 14-16روز:   دوشنبه                           ساعت:  حرفه اي در اتاق عمل نام درس )واحد(  :  اخالق 

 نوع واحد: نظري  
 

 16تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  1تعداد واحد: 

 دكتر بذرافشان  مدرس: دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

عنوان درس : موضوعات اخالقي در کار با  گروه هاي آسيب پذير )نوزادان و کودکان، زنان باردار و جنين، ناتواني ذهني،  
 زندانيان، بيماران اورژانس، سالمندان، بيماران رواني(، اخالقيات در پايان حيات 

 هدف کلي درس :  دانشجو موضوعات اخالقي حرفه اتاق عمل و چالش هاي آن را مورد نقد و بررسي قرار دهد.

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را بیان كند.  اي در اتاق عمل مساله هاي اخالق حرفه  ▪

چالش هاي اخالقی در گروه هاي آسیب پذير )آغاز زندگی، ناهنجاري هاي جنینی، در پايان زندگی( را مورد نقد   ▪
 قرار دهد. 

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامكانات آموزشي : 

 منبع درس  :  

 . 1394، ساداتي و گلچيني، انتشارات جامعه نگر،  اخالق حرفه اي در اتاق عمل ▪

 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز،   ▪
 . 1395تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي،  ▪

 .1397اخالق در پرستاري، برزويي طاهره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30زمان: مدت 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 هفتم جلسه 
 

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                  اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 98 دومتاريخ ارائه درس : نيم سال  98سال تحصيلي  :  

 14-16روز:   دوشنبه                           ساعت:  حرفه اي در اتاق عمل نام درس )واحد(  :  اخالق 

 نوع واحد: نظري  
 

 16تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  1تعداد واحد: 

 ني : استاد فروتمدرس دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 عنوان درس : کسب رضايت، اهميت و انواع رضايت نامه 

 آشنا باشد. نحوه اخذ رضايت از بیمار در محیط كار خودهدف کلي درس :  دانشجو با 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع رضايت نامه را توضیح دهد.  ▪

 . فرم هاي رضايت نامه از مددجويان را مورد نقد و بررسی قرار دهد ▪

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامكانات آموزشي : 

 منبع درس  :  

 . 1394، ساداتي و گلچيني، انتشارات جامعه نگر،  اخالق حرفه اي در اتاق عمل ▪

 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز،   ▪
 . 1395تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي،  ▪

 .1397اخالق در پرستاري، برزويي طاهره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30زمان: مدت 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 



 
 
 
 

 هشتم جلسه 

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                  اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 98 دومتاريخ ارائه درس : نيم سال  98سال تحصيلي  :  

 14-16روز:   دوشنبه                           ساعت:  حرفه اي در اتاق عمل نام درس )واحد(  :  اخالق 

 نوع واحد: نظري  
 

 16تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  1تعداد واحد: 

 ني : استاد فروتمدرس دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 عنوان درس : حقيقت گويي، راز داري، بازگويي خبر بد 

آشنننا  خانواده آنها در محیط بالین، رازداري در محیط كااارانتقال خبر به مددجويان و هدف کلي درس :  دانشجو با نحوه 

 باشد.

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . 1394، ساداتي و گلچيني، انتشارات جامعه نگر،  اخالق حرفه اي در اتاق عمل ▪

 فرايند انتقال خبر به مددجويان را توضیح دهد.  ▪

 بیماران را توضیح دهد. اصول رازداري هنگام كار با  ▪

 نحوه انتقال خبر بد به همراهان بیماران را در قالب يك سمینار اجرا كند. ▪

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامكانات آموزشي : 

 منبع درس  :  
 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز،   ▪
 . 1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،   ▪

 .1397اخالق در پرستاري، برزويي طاهره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 


