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  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

 طرح درس نظری 

                پيوسته مقطع: كارشناسي                        رشته: تكنولوژی اتاق عمل                     حرفه ای در اتاق عمل   اخالقعنوان درس: 

                 نداردپيش نياز:                                  11-11 دومنيمسال:                             واحدنظری                      1 تعداد واحد:

                        يكشنبهروزكالس:                         42/10/11پايان كالس: تاريخ                  42/11/11شروع كالس:تاريخ         24 كد درس: 

                                 رسانه آموزشي: اساليد/ پروژكتور     دريس: سخنراني/بحث گروهي      روش ت              14/12/11تاريخ امتحان:         14-10ساعت كالس:  

 خانم فرهادی مدرس:                                                   نفر  تعداد:         را: دانشكده علوم پزشكي                          محل اج

 

 شرح درس:

در اين درس دانشجو با تاريخچه، كليات مربوط به اصول اخالق پزشكي، حقوق بيمار، استانداردهای مراقبتي و مجموعه قوانين 

 انتظامي در رابطه با قصور حرفه ای آشنا شده و قادر خواهد بود از  آموخته های خود در ارتباط با وظايف محوله استفاده نمايد. 

  :كلي هدف

 مي باشد. اخالقي، قوانين، مقررات و استانداردها در ارائه خدمات مربوط به رشته اتاق عملآشنايي با اصول 

 

 :اهداف رفتاری

 اشناگردد. پزشكي اخالق و كليات مفاهيم خود، حرفه اهميت و درس مقدمه دانشجوبا

 آشناشود. جهان و ايران در پزشكي اخالق تاريخچه دانشجوبا

 اشناگردد. پزشكي و عمل اتاق در اخالقي های چالش از هايي و نمونه پزشكي در اخالقي اصول و واجدان دانشجو با

 اشناگردد. بيمار حقوق منشور و بيمار حقوق دانشجو با

 دهد. شرح را عمل اتاق در ای حرفه دانشجو استانداردهای

 دهد. شرح را عمل در اتاق خطا و ای حرفه قصور دانشجو

 آشناگردد. عمل اتاق در شده بيمار فوت  و اعضاپيوند  قوانين دانشجو با

 آشناگردد. پزشكي های مجازات و پزشكي قوانين دانشجو با

 آشناگردد. پزشكي تحقيقات در اخالق اصول دانشجو با
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 تدريس:  روش

ويديو پروژكتور و  -اورهد –كتور  اين درس با استفاده از  روش های سخنراني، پيش سازمان دهنده و گروه كوچك و با استفاده از پرو

 كامپيوتر بر حسب نياز تدريس خواهد شد.

در هر جلسه از دانشجويان انتظار مي رود كه مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شركت فعال در بحث داشته باشند و 

 همچنين در رابطه با موضوع درس، مقاالت جديدی را نيز در كالس ارايه نمايند.

 

 ابي دانشجو:روش ارزشي

 نمره 11نمره                   آزمون پايان ترم:  4آزمون ميان ترم وحضور در كالس: 

 روز پس از اعمال نمره در سايت، دانشجو مي تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نمايد. 5حداكثر 

آن در اختيار مسئول تجزيه و تحليل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در هر ترم انجام مي شود و نتايج 

 يرد.درس قرار مي گ

 

 سياست ها و قوانين درس:

 رعايت اصول اخالق اسالمي، حرفه ای و حضور به موقع در كالس درس، الزاميست.

 

 منابع:

 اتاق عمل، انتشارات جامعه نگر اخرين چاپاخالق حرفه ای در  .1

 چاپ آخرين. راهنمای جامع پرستاری اتاق عمل، مژگان لطفي و صمد انتظار، انتشارات جامع نگر،  .4

- surgical technology for the surgical technologist: A positive care approach, Carutherset al. Delmar 
publishers 
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 جلسات:تاريخ برگزاری 

 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاريخ جلسه

 خانم فرهادی  مقدمه درس و اهميت حرفه 14-10 42/11/11 1

4 11/14/11 14-10  خانم فرهادی پزشكي اخالق مفاهيم و كليات 

0 11/14/11 14-10  خانم فرهادی تاريخچه اخالق پزشكي در ايران و جهان 

2 15/14/11 14-10  خانم فرهادی  در پزشكيوجدان و اصول اخالقي  

5 44/14/11 14-10  خانم فرهادی عمل اتاق در اخالقي های چالش از يهاي نمونه 

6 42/14/11 14-10  خانم فرهادی حقوق بيمار و منشور حقوق بيمار 

7 41/11/11 14-10  خانم فرهادی عمل اتاق در ای حرفه استانداردهای 

1 41/11/11 14-10  خانم فرهادی دراتاق عملقصور حرفه ای و خطا  

2 12/14/11 14-10  خانم فرهادی قوانين پيونداعضا در اتاق عمل 

11 11/14/11 14-10  خانم فرهادی آزمون ميان ترم 

11 11/14/11 14-10  خانم فرهادی قوانين بيمارفوت شده در اتاق عمل 

14 45/14/11 14-10  خانم فرهادی قوانين پزشكي  

10 11/10/11 14-10  خانم فرهادی مجازات های پزشكي 

12 11/10/11 14-10  خانم فرهادی اصول اخالق در تحقيقات پزشكي 

15 15/10/11 14-10  خانم فرهادی تعطيلي رسمي 

16 44/10/11 14-10  خانم فرهادی ارائه تكاليف 

17 42/10/11 14-10  خانم فرهادی ارائه تكاليف 

 


