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 لزٍم آراسته بَدى به اخالق اسالهیٍ  فه ای خَدهکبرم اخالق ٍ هقررات حربب رشته کبرداًی فَریت هبی پزشکی آشٌبیی داًشجَیبى : هدف کلی درس

 

شوبرُ 

 جلسِ
 اّذاف هیبًی  )رئَس هطبلب( تبریخ جلسِ

اّذاف ٍیژُ )بر اسبس سِ حیطِ اّذاف آهَزشی: 

 شٌبختی، عبطفی، رٍاى حرکتی(

طبقِ ّر 

 حیطِ

 رٍش یبددّی

 یبدگیری

هَاد ٍ ٍسبیل 

 آهَزشی
 ارزشیببیًحَُ تکبلیف داًشجَ زهبى جلسِ

1 1/7/96 

   تعریاف علان   آشٌبیی باب

اخالق ٍ تاثییر اخاالق در   

 زًذگی بشر

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ: 

 الف( حیطِ ؼٌاختی:
 .علن اخالق را تعریف ًوایذ1

 تأثیر اخالق در زًذگی تؽر را تؽریح ًوایذ 2.

 ب( حیطِ عاطفی:
در ٌّگام تذریط تِ درض تَجهِ داؼهتِ    .1

 تاؼذ ٍ تا دقت گَغ دّذ

هؽهارتت   تا اًگیسُ ح ؼذُدر هثاحث هطر .2

 داؼتِ تاؼذ

تِ ظَاالتی تِ در هَرد هَضَع هَرد تحث  .3

 پاظخ دّذ تااؼتیاق پرظیذُ هی ؼَد

 ٌاختیؼ
 عاطفی

 

 ،ظخٌراًی

 -هثاحثِ ای
گرٍّی 

 تَچک
 

ٍایت ترد، 

هاشیک، ٍیذئَ 
پرٍشتتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  ،

ًوایػ فیلن 

 آهَزؼی
 تتة هرجع

 ظاعت2

ؼرتت در  
تحث ّای 

گرٍّی ، 
پرظػ ٍ 

پاظخ در 
 اًتْای تالض

آهادگی ترای 

تَئیس در 
 جلعِ تعذ.

 

  آغبزیيآزهَى 

 

                                                 

 گردش علوی، آزهبیطی  –پرسص ٍ پبسخ  –حل هسئلِ  –گرٍّی کَچک، ًوبیطی  –ای تَاًذ ضبهل: سخٌراًی، هببحثِیبدگیری هی –رٍش یبددّی   


یب تراکوی )پبیبى یک دٍرُ یب هقطع آهَزضی بب ّذف قضبٍت در هَرد تسلط  ًیرایٌذ تذریس بب ّذف ضٌبسبیی قَت ٍ ضعف داًطجَیبى( ٍ آزهَى پبیبای یب تکَیٌی )در فتَاًٌذ بِ صَرت آزهَى ٍرٍدی )آگبّی از سطح آهبدگی داًطجَیبى( هرحلِّب بر اسبس اّذاف هیآزهَى  

 داًطجَیبى( برگسار گردد.
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2 15/7/96 
  جبیگبُ خذهبت آشٌبیی بب

 پسشکی در هعبرف اسالهی

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ: 
 الف( حیطِ ؼٌاختی:

جایگاُ خذهات پسؼکی در هعارف اظالهی را -1

 تثییي ًوایذ  
اٍرشاًهط   تکٌعیي اخالقی اّویت ظالهت -2

 را ؼرح دّذ.
 ب( حیطِ عاطفی:

تِ درض تَجِ داؼهتِ   طیدر ٌّگام تذر .1
 تاؼذ ٍ تا دقت گَغ دّذ

هؽارتت  سُیهثاحث هطرح ؼذُ تا اًگ در .2

 داؼتِ تاؼذ

تِ در ههَرد هَضهَع ههَرد     یظَاالت تِ .3

پاظهخ   اقیؼَد تااؼهت  یه ذُیتحث پرظ
 دّذ

ٌاختی ؼ

 عاطفی
 

ظخٌراًی 

 -،هثاحثِ ای

گرٍّی 
 تَچک

 

ٍایت ترد، 
هاشیک، ٍیذئَ 

پرٍشتتَر، ًرم 
 powerافسار 

point  ،
ًوایػ فیلن 

 آهَزؼی

 تتة هرجع

 ظاعت2

ؼرتت در  

تحث ّای 
گرٍّی ، 

پرظػ ٍ 
پاظخ در 

 اًتْای تالض
ارائِ تٌفراًط 

 داًؽجَ

تَئیس در 
 اًتْای جلعِ

تکَیٌی یب 

 تشخیصی

 

3 22/7/96 

  کبربرد اخاالق  آشٌبیی بب

 ّابی  تیا در فَر یپسشک

 یپسشک

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ: 

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

تارتردّای اخالق پسؼکی در فَریهت ّهای   -1
 .پسؼکی را تیاى ًوایذ

 اًَاع رضایت، ٍ هعهوَلیت ّهای اخالقهی    -2
 هرتَط تِ آى را ًام تثرد

 اًَاع قصَر را تعریف تٌذ -3
 اًههَاع خطههای حرفههِ ای را ًههام تثههرد.   -4

 ب( حیطِ عاطفی:   

تِ درض تَجهِ داؼهتِ    طیتذر در ٌّگام .1
 تاؼذ ٍ تا دقت گَغ دّذ

هؽهارتت   سُیهثاحث هطرح ؼذُ تا اًگ در .2
 داؼتِ تاؼذ

 ٌاختیؼ

 عاطفی
 

ظخٌراًی 
 -،هثاحثِ ای

گرٍّی 
 تَچک

 

ٍایت ترد، 
هاشیک، ٍیذئَ 

پرٍشتتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  ،

ًوایػ فیلن 
 آهَزؼی

 تتة هرجع

 ظاعت2

ؼرتت در  

تحث ّای 
گرٍّی ، 

پرظػ ٍ 

پاظخ در 
 اًتْای تالض

ارائِ تٌفراًط 
 داًؽجَ

تَئیس در 
 جلعِ تعذ

تکَیٌی یب 

 تشخیصی
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تِ در هَرد هَضَع هَرد تحث  یظَاالت تِ .3
  پاظخ دّذ اقیؼَد تااؼت یه ذُیپرظ

تا عالقِ هطالة اضافی را از هٌهاتع دیگهر    .4

 تْیِ تٌذ

4 29/7/96 

 ٍیژگای ّابی   بب  ییآشٌب

اخالقی الزم برای کبرداى 

 ریت پسشکیفَ

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ: 
 الف( حیطِ ؼٌاختی:

یصگههی ّههای اخالقههی الزم تههرای تههارداى ٍ-1
 .فَریت پسؼکی را فْرظت ًوایذ

اظاض تکٌعهیي فَریهت ّهای پسؼهکی ٍ     -2

اقههذاهات پههیػ تیوارظههتاًی ٍ ٍیصگههی ّههای 
 را ًام تثرد. اخالقی تکٌعیي خَب

 ب( حیطِ عاطفی:
داؼهتِ  تِ درض تَجهِ   طیدر ٌّگام تذر .1

 تاؼذ ٍ تا دقت گَغ دّذ

هؽهارتت   سُیهثاحث هطرح ؼذُ تا اًگ در .2

 داؼتِ تاؼذ

تِ در هَرد هَضَع هَرد تحث  یظَاالت تِ .3
 پاظخ دّذ  اقیؼَد تااؼت یه ذُیپرظ

 گهر یرا از هٌهاتع د  یعالقِ هطالة اضاف تا .4
 تٌذ ِیتْ

 ٌاختیؼ

 عاطفی

 

ظخٌراًی 
 -،هثاحثِ ای

گرٍّی 

 تَچک
 

ٍایت ترد، 

ذئَ هاشیک، ٍی
پرٍشتتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  ،

ًوایػ فیلن 
 آهَزؼی

 تتة هرجع

 ظاعت2

ؼرتت در  

تحث ّای 
گرٍّی ، 

پرظػ ٍ 
پاظخ در 

 اًتْای تالض
ارائِ تٌفراًط 

 داًؽجَ

تکَیٌی یب 

 تشخیصی

 

5 6/8/96 

  هَضااَعبت آشااٌبیی بااب

اخالقااای ٍ قااابًًَی ٍ 

هحذٍدُ کابری کابرداى   

 فَریت پسشکی

 تاؼذ: داًؽجَ تایذ قادر 

 الف( حیطِ ؼٌاختی:
هَضَعات اخالقی ٍ قهاًًَی را در هحهذٍدُ   -1

 .تاری تارداى فَریت پسؼکی تیاى ًوایذ

را  اخالقیات در اقذاهات پیػ تیوارظهتاًی  -2
 تَصیف تٌذ.

 ٌاختیؼ

 عاطفی
 

ظخٌراًی 
 -،هثاحثِ ای

گرٍّی 
 تَچک

 

ٍایت ترد، 

هاشیک، ٍیذئَ 
پرٍشتتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  ،
ًوایػ فیلن 

 ظاعت2

ؼرتت در  

تحث ّای 
گرٍّی ، 

پرظػ ٍ 

پاظخ در 
 اًتْای تالض

تکَیٌی یب 

 تشخیصی
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 ب( حیطِ عاطفی:
تِ درض تَجهِ داؼهتِ    طیدر ٌّگام تذر .1

 تاؼذ ٍ تا دقت گَغ دّذ

هؽهارتت   سُیهثاحث هطرح ؼذُ تا اًگ در .2
 داؼتِ تاؼذ

تِ در هَرد هَضَع هَرد تحث  یظَاالت تِ .3
 پاظخ دّذ  اقیؼَد تااؼت یه ذُیپرظ

 گهر یرا از هٌهاتع د  یعالقِ هطالة اضاف تا .4
 تٌذ ِیتْ

 آهَزؼی
 تتة هرجع

ارائِ تٌفراًط 
 داًؽجَ

6 13/8/96 

  ٍظاابیف ٍ آشااٌبیی بااب

هسئَلیت ّابی کابرداى   

 فَریت پسشکی

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ: 
 الف( حیطِ ؼٌاختی:

ٍظایف ٍ هعوَلیت ّهای تهارداى فَریهت    -1
 .حیطِ ّای هختلف ؼرح دّذپسؼکی را در 

ٍظایف ٍ هعوَلیت ّای تکٌعیي فَریهت   -2
 را تیاى تٌذ پسؼکی در هَقعیت ّای خاؾ

 ب( حیطِ عاطفی:

تِ درض تَجهِ داؼهتِ    طیدر ٌّگام تذر .1
 تاؼذ ٍ تا دقت گَغ دّذ

هؽهارتت   سُیهثاحث هطرح ؼذُ تا اًگ در .2
 داؼتِ تاؼذ

تِ در هَرد هَضَع هَرد تحث  یظَاالت تِ .3
 پاظخ دّذ  اقیؼَد تااؼت یه ذُیپرظ

 گهر یرا از هٌهاتع د  یعالقِ هطالة اضاف تا .4

 تٌذ ِیتْ

ٌاختی ؼ

 عاطفی
 

ظخٌراًی 

 -،هثاحثِ ای

گرٍّی 
 تَچک

 

ٍایت ترد، 

هاشیک، ٍیذئَ 
پرٍشتتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  
ًوایػ فیلن 

 اهَزؼی

 تتة هرجع

 ظاعت2

ؼرتت در  

تحث ّای 
گرٍّی ، 

پرظػ ٍ 
پاظخ در 

 الضاًتْای ت
ارائِ تٌفراًط 

، داًؽجَ 

تَئیس در 
 جلعِ تعذ

تکَیٌی یب 

 تشخیصی

 

7 20/8/96 
  قَاًیي کشَری آشٌبیی بب

در رابطااِ بااب اهااذاد   

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ: 

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

 ٌاختیؼ

 عاطفی

ظخٌراًی 

 -،هثاحثِ ای

ٍایت ترد، 

هاشیک، ٍیذئَ 
 ظاعت2

ؼرتت در  

تحث ّای 

تکَیٌی یب 

 تشخیصی
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قَاًیي تؽَری در راتطِ تا اهذاد هصهذٍهیي  -1 هصذٍهیي
 .را تیاى ًوایذ

ًکات پسؼهکی قهاًًَی در اقهذاهات پهیػ     -2

تیوارظتاًی ٍ اظتاًذارد ّهای هراقثهت پهیػ    
 را ؼرح دّذ. تیوارظتاًی

 ب( حیطِ عاطفی:
تِ درض تَجِ داؼهتِ   طیدر ٌّگام تذر .1

 تاؼذ ٍ تا دقت گَغ دّذ

هؽارتت  سُیهثاحث هطرح ؼذُ تا اًگ در .2

 داؼتِ تاؼذ

تِ در ههَرد هَضهَع ههَرد     یظَاالت تِ .3
پاظهخ   اقیؼَد تااؼهت  یه ذُیتحث پرظ

 دّذ 

 گهر یرا از هٌهاتع د  یهطالة اضافعالقِ  تا .4

 تٌذ ِیتْ

گرٍّی  
 تَچک

 

پرٍشتتَر، ًرم 
 powerافسار 

point  
ًوایػ فیلن 

 اهَزؼی
 تتة هرجع

گرٍّی ، 
پرظػ ٍ 

پاظخ در 

 اًتْای تالض
ارائِ تٌفراًط 

 داًؽجَ

8 27/8/96 
هقاررات جابری در   آشٌبیی بب 

  فَریت ّبی پسشکی

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ: 

 الف( حیطِ ؼٌاختی:
هقررات جاری در فَریهت ّهای پسؼهکی را    -1

 ؼرح دّذ 
قَاًیي ٍ هقررات هحیط تهاری   تخلفهات    -2

 را تیاى تٌذ. اداری(
 ب( حیطِ عاطفی:

تِ درض تَجهِ داؼهتِ    طیدر ٌّگام تذر .1

 ؼذ ٍ تا دقت گَغ دّذتا

هؽهارتت   سُیهثاحث هطرح ؼذُ تا اًگ در .2

 داؼتِ تاؼذ

تِ در هَرد هَضَع هَرد تحث  یظَاالت تِ .3

ٌاختی، ؼ
 عاطفی

 

ظخٌراًی 

 -،هثاحثِ ای
گرٍّی 

 تَچک
 

ٍایت ترد، 
هاشیک، ٍیذئَ 

شتتَر، ًرم پرٍ

 powerافسار 

point  
ًوایػ فیلن 

 اهَزؼی
 تتة هرجع

 ظاعت2

ؼرتت در  
تحث ّای 

گرٍّی ، 

پرظػ ٍ 
پاظخ در 

 اًتْای تالض
ارائِ پرٍشُ 

 خَاظتِ ؼذُ
 

تکَیٌی یب 

 تشخیصی
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 پاظخ دّذ  اقیؼَد تااؼت یه ذُیپرظ

 گهر یرا از هٌهاتع د  یعالقِ هطالة اضاف تا .4

 تٌذ ِیتْ

9 4/9/96  اهتحبى پبیبى ترم 

 داًؽجَ تتَاًذ 

  هعائل هختلف ارائِ ؼذُ در طَل ترم را
 حل ًوایذ.

  ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درظی را تِ خَتی
 درک تردُ تاؼذ.

  تا اًگیسُ ٍ اؼتیاق در اهتحاى پایاى ترم

 ؼرتت تٌذ.

 

 
-ؼٌاختی

 ظاعت 2 --- حل هعولِ عاطفی
حل هعائل 
 دادُ ؼذُ

 آزهَى پایاًی
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