
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   
پزشکی واحد علی آباد کتولدانشکده علوم     

  طرح درس نظري 

                پیوسته مقطع: کارشناسی                        رشته: تکنولوژي اتاق عمل                     حرفه اي در اتاق عمل   اخالقعنوان درس: 
                  نداردپیش نیاز:                                  98-99 دومنیمسال:                             واحدنظري                      1 تعداد واحد:

                         دوشنبهروزکالس:                         19/3/99پایان کالس: تاریخ                  14/11/98شروع کالس:تاریخ         42 کد درس: 
                            رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور     دریس: سخنرانی/بحث گروهی      روش ت              10/4/99تاریخ امتحان:         18- 19ساعت کالس:  

  /دکتراناهیدمظفري نیاآقاي مطهري نیا مدرس:       نفر28  تعداد: را: دانشکده علوم پزشکی                                  محل اج
  

در این درس دانشجو با تاریخچه، کلیات مربوط به اصول اخالق پزشکی، حقوق بیمار، استانداردهاي مراقبتی و مجموعه  شرح درس:
قوانین انتظامی در رابطه با قصور حرفه اي آشنا شده و قادر خواهد بود از  آموخته هاي خود در ارتباط با وظایف محوله استفاده 

  نماید. 

  می باشد. اخالقی، قوانین، مقررات و استانداردها در ارائه خدمات مربوط به رشته اتاق عملآشنایی با اصول   :کلی هدف

  :اهداف رفتاري

 اشناگردد. پزشکی اخالق و کلیات مفاهیم خود، حرفه اهمیت و درس مقدمه دانشجوبا

 آشناشود. جهان و ایران در پزشکی اخالق تاریخچه دانشجوبا

 اشناگردد. پزشکی و عمل اتاق در اخالقی هاي چالش از هایی و نمونه پزشکی در اخالقی اصول و واجدان دانشجو با

 اشناگردد. بیمار حقوق منشور و بیمار حقوق دانشجو با

 دهد. شرح را عمل اتاق در اي حرفه دانشجو استانداردهاي

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

 آشناگردد. عمل اتاق در شده بیمار فوت  و اعضاپیوند  قوانین دانشجو با

 آشناگردد. پزشکی هاي مجازات و پزشکی قوانین دانشجو با

 آشناگردد. پزشکی تحقیقات در اخالق اصول دانشجو با

  تدریس:  روش 

ویدیو پروژکتور و  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.
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در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و 
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  

  ابی دانشجو:روش ارزشی

  نمره 18نمره                   آزمون پایان ترم:  2آزمون میان ترم وحضور در کالس: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

آن در اختیار مسئول تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج 
  یرد.درس قرار می گ

  

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  

  منابع:

  اتاق عمل، انتشارات جامعه نگر اخرین چاپاخالق حرفه اي در  .1

 چاپ آخرین. راهنماي جامع پرستاري اتاق عمل، مژگان لطفی و صمد انتظار، انتشارات جامع نگر،  .2

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

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
 دکتر مظفري نیا  مقدمه درس و اهمیت حرفه        19-18  14/11/98  1

 دکتر مظفري نیا  پزشکی اخالق مفاهیم و کلیات        19-18  21/11/98  2

 دکتر مظفري نیا  تاریخچه اخالق پزشکی در ایران و جهان        19-18  28/11/98  3

 دکتر مظفري نیا  وجدان و اصول اخالقی در پزشکی        19-18  5/12/98  4

 دکتر مظفري نیا  عمل اتاق در اخالقی هاي چالش از یهای نمونه        19-18  12/12/98  5

 دکتر مظفري نیا حقوق بیمار و منشور حقوق بیمار        19-18  19/12/98  6

 دکتر مظفري نیا  عمل اتاق در اي حرفه استانداردهاي        19-18  19/12/98  7

 آقاي مطهري نیا قصور حرفه اي و خطا دراتاق عمل        19-18  18/1/99  8

 آقاي مطهري نیا قوانین پیونداعضا در اتاق عمل        19-18  25/1/99  9

 آقاي مطهري نیا  آزمون میان ترم        19-18  1/2/99  10

 آقاي مطهري نیا  قوانین بیمارفوت شده در اتاق عمل        19-18  8/2/99  11

 آقاي مطهري نیا  قوانین پزشکی        19-18  15/2/99  12

 آقاي مطهري نیا  مجازات هاي پزشکی        19-18  22/2/99  13

 آقاي مطهري نیا  اصول اخالق در تحقیقات پزشکی        19-18  29/2/99  14

 دکتر مظفري نیا  ارائه تکالیف        19-18  12/3/99  15

 دکتر مظفري نیا  ارائه تکالیف        19-18  19/3/99  16
 


