
  

 
 

 

 

 (COURSE PLAN)وره   طرح د

 

 مقدمه:

     و برقراري ارتباط  كار با بيماراناين درس مباني نظري و مهارت هاي الزم براي اقدامات اخالقي در 

بر اساس ارزش هاي انساني را فراهم مي كند. در اين درس فراگيران به موضوعات اخالقي در حرفه اي 

حساس شده و تصميم گيري اخالقي را تجربه و تمرين مي كنند، تا از اين راه در اتاق عمل زمينه كار 

 صالحيت هاي اخالق حرفه اي در آنها تقويت شود.

 
 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 زشكيتاريخ اخالق پ .1

 اصول اخالق زيستي .2

 معنويت و فلسفه اخالق .3

 موضوعات اخالقي در گروه هاي آسيب پذير .4

 كدهاي اخالقي و راهنماهاي حرفه اي .5

 معضالت اخالقي  .6

 اتاق عمل كارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:                           اتاق عملگروه آموزشی:                           پرستاريدانشکده :  

 1 :  تعداد واحد  حرفه اي در اتاق عمل اخالق  :  نام درس

 نظري   نوع واحد :

  14-16دوشنبه، ساعت روز و ساعت برگزاري کالس:    ندارد پیش نیاز:

 اتاق عمل 96دانشکده پرستاري، کالس ورودي  مکان برگزاري:

 

 دکتر بذرافشان مسئول برنامه :  

 دکتر بذرافشان، استاد فروتني  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 13/11/98تاریخ تدوین و بازنگري: 

 دکتر بذرافشان  تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ریزي درسي و آموزشي

 



 هدف كلي ❖

   جنبه هاي تاريخي اخالق پزشكيآشنايي با 

 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

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

 مشكل جدايي اخالق از علم را توضيح دهد.  ▪

 هدف كلي ❖

 آشنايی دانشجو با اصول و تصمیم گیري اخالقی مراقبت  

 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 فرد بودن انسان را توضیح دهد. منحصر به  ▪

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

 عوامل اساسی در امر مراقبت از بیمار را برشمارد.  ▪

 گام هاي تصمیم گیري اخالقی را توضیح دهد.  ▪

 

 هدف كلي ❖

 نظريه هاي اخالقي دانشجو با انواع آشنايي 

 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را توضیح دهد.  انواع نظريه هاي اخالقی ▪

 نظريه هاي اخالقی را مورد نقد و بررسی قرار دهد  ▪

 
 هدف كلي ❖

 آشنايي دانشجو با اخالق در پژوهش هاي زيست پزشكي

 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

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

 را مورد نقد و بررسي قرار دهد. علوم پزشكي  چالش هاي پيش رو جهت رعايت موازين اخالقي در پژوهش هاي ▪

 هدف كلي ❖

 و  نقد و بررسی چالش هاي آن   اتاق عملآشنايی دانشجو موضوعات اخالقی حرفه 

 

 اهداف اختصاصي  ❖

 و  در پايان دوره بايد بتواند:دانشج
 را بیان كند. حرفه اتاق عمل مساله هاي اخالق  ▪

در گروه هاي آسیب پذير )آغاز زندگی، ناهنجاري هاي جنینی، در پايان زندگی( را  حرفه اتاق عمل اي چالش هاي اخالقی  ▪

 مورد نقد قرار دهد. 

 

 هدف كلي ❖



 محيط كار خود آشنايي دانشجو با نحوه اخذ رضايت از بيمار در 

 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 انواع رضايت نامه را توضیح دهد.  ▪

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

 

 هدف كلي ❖

 محيط كار آشنايي دانشجو با نحوه انتقال خبر به مددجويان و خانواده آنها در محيط بالين، رازداري در 

 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:
 فرايند انتقال خبر به مددجويان را توضیح دهد.  ▪

 اصول رازداري هنگام كار با بیماران را توضیح دهد.  ▪

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

 

 روش آموزش ❖
 

استفاده از وسايل كمك آموزشي و پرسش و پاسخسخنراني با   

 شرايط اجراء

 وسايل و تسهيالت كمك آموزشي شامل: تخته سفيد، پاورپوينت

 امكانات آموزشي بخش  ❖

 و كامپيوتر ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور  ▪

 

 آموزش دهنده   ❖

 دکتر بذرافشان، استاد فروتنياساتیدمربوطه:    ▪

 

 :منابع اصلي درسي  ❖
 . 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،   ❖

 .1397پرستاري، برزويی طاهره، تهران، انتشارات جامعه نگر، اخالق در  ❖
 ارزشيابي  ❖

 نحوه ارزشیابي          

 نمره  1مشارکت فعال در کالس و حضور و غیاب  ▪
 نمره  3 کنفرانسارائه  ▪

 نمره  16شرکت در آزمون پایان ترم  ▪
 نحوه محاسبه نمره كل  ❖

 محاسبه خواهد شد. 20شرکت فعال در کالس بر مبناي ، کالسي  امتحان پایان ترم، ارائه مجموع نمره کل از



 مقررات ❖

                                         10حداقل نمره قبولي: 

     طبق مقررات آموزشي  تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس:

 حرفه اي در اتاق عمل اخالق  درس زمانبندي جدول

 روش ارزشيابي امكانات مورد نياز نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه ارائهتاريخ 

14/11/98 16-14 
جنبه هاي تاريخي  

 اخالق پزشكي
 دكتر بذرافشان 

 سخنراني 
 پرسش پاسخ 

 

 كالس درس 

 تخته سفيد 

 پاورپوينت 
 ويدئو پروژكتور 

 آزمون كتبي 

 سواالت شفاهي 
 ميزان مشاركت دانشجو 

21/11/98 16-14 
مبنايي براي  

اخالقيات، تصميم  

 گيري اخالقي 

 مجازي دكتر بذرافشان 
 

 كالس درس 

 تخته سفيد 
 پاورپوينت 

 ويدئو پروژكتور 

 آزمون كتبي 
 سواالت شفاهي 

 ميزان مشاركت دانشجو 

28/11/98 16-14 
موضوعات اخالقي  

گروه هاي   كار بادر 

 آسيب پذير

 دكتر بذرافشان 
 سخنراني 

 پرسش پاسخ 
 

 درس كالس  
 تخته سفيد 

 پاورپوينت 
 ويدئو پروژكتور 

 آزمون كتبي 

 سواالت شفاهي 

 ميزان مشاركت دانشجو 

5/12 /98 16-14 
موضوعات اخالقي  

گروه هاي   كار بادر 
 آسيب پذير

 دكتر بذرافشان 
 سخنراني 

 پرسش پاسخ 
 

 كالس درس 

 تخته سفيد 
 پاورپوينت 

 ويدئو پروژكتور 

 آزمون كتبي 
 سواالت شفاهي 

 مشاركت دانشجو ميزان 

 مجازي دكتر بذرافشان  نظريه هاي اخالقي  16-14 12/12/98
 

 كالس درس 
 تخته سفيد 

 پاورپوينت 
 ويدئو پروژكتور 

 آزمون كتبي 

 سواالت شفاهي 

 ميزان مشاركت دانشجو 

19/12/98 16-14 
اخالق در پژوهش  

 هاي زيست پزشكي
 مجازي دكتر بذرافشان 

 

 كالس درس 

 تخته سفيد 
 پاورپوينت 

 ويدئو پروژكتور 

 آزمون كتبي 

 سواالت شفاهي 
 ميزان مشاركت دانشجو 

18/1 /99 16-14 
كسب رضايت،  

اهميت و انواع  

 رضايت نامه

 استاد فروتني 
 سخنراني 

 پرسش پاسخ 
 

 كالس درس 
 تخته سفيد 

 پاورپوينت 
 ويدئو پروژكتور 

 آزمون كتبي 
 سواالت شفاهي 

 ميزان مشاركت دانشجو 

25/1 /99 16-14 
حقيقت گويي، راز 

داري، بازگويي خبر  
 بد

 استاد فروتني 
 سخنراني 

 پرسش پاسخ 
 

 كالس درس 

 تخته سفيد 
 پاورپوينت 

 ويدئو پروژكتور 

 آزمون كتبي 

 سواالت شفاهي 
 ميزان مشاركت دانشجو 

 


