بسمه تعالی
دانشگاه علىم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان
دانشکده پيراپزشكي همدان
طرح دوره ) )course plan
سال تحصيلی3110-3109
ًبم هذرش  :بِسادايوٌي
ًبم درش  :اخالق درفَ ای در اطبق عول
هيساى ّادذ درضي ّ 1 :ادذ
پيػٌيبز ً :ذارد
ردٍ داًػجْيي  :داًػجْيبى اتبق عول
هذل برگساری کالش  :دانشکده پيراپزشكي همدان
تبريخ ّ ضبعت :
هذل دضْر اضتبد ّ غوبرٍ تلفي  :دانشکده پيراپزشكي همدان

غرح ّادذ :
در ايي درش داًػجْ بب تبريخچَ  ,کليبت هربْط بَ اصْل اخالق پسغکی  ,دقْق بيوبر
,اضتبًذارُبی هراقبتی ّهجوْعَ قْاًيي اًتظبهی در رابطَ بب قصْر درفَ ای آغٌب
غذٍ ّ قبدر خْاُذ بْد از اهْختَ ُبی خْد در ارتببط بب ّظبيف درفَ ای اضتفبدٍ
ًوبيذ.

ُذف کلي :
آغٌبيی بب اصْل اخالقی  ,قْاًيي  ,هقررات ّ اضتبًذارُب در ارائَ خذهبت هربْط
بَ رغتَ اطبق عول

اُذاف ّيژٍ :
در
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

پبيبى دّرٍ از داًػجْ اًتظبر هي رّد  :
کليبت اخالق پسغکی ّ ضرّرت آًرا بيبى کٌذ .
تبيخچَ اخالق پسغکی را در ايراى ّ جِبى بػٌبضذ .
دقْق بيوبر ّ هٌػْر آًرا تْضيخ دُذ .
اضتبًذاردُب در ارائَ خذهبت اطبق عول را تْضيخ دُذ .
قْاًيي پسغکی ّ قصْر درفَ ای را غرح دُذ .
آييي ًبهَ ُبی اًتظبهی ّ هجبزاتِبی اضالهی آًِب را بػٌبضذ .
هطبيل اخالقی در ارتببط بب هرگ ّ اتبًبزی را غرح دُذ .
اصْل اخالقی در تذقيقبت را بذاًذ .



رّظ تذريص :
ضخٌراًي برًبهَ ريسي غذٍ  ،پرضع ّ پبضخ ً ،وبيع فيلن

ّضبيل کوک آهْزغي :
ّايت برد ّ،يژيْاليسر ّ ،يذئّْ تلْيسيْىّ ،يذئْ پرّژکتْر( پبّر پْيٌت ) ،


تکبليف ّ ّظبيف داًػجْ :
 -1دضْر هٌظن در کالش 
 -2غرکت فعبل در بذث گرُّي ّ پبضخگْيي بَ ضْاالت
 -3ارائَ تکبليف هذْلَ در هْعذ هقرر 
 -4غركت در كْئيس ُب ّ اهتذبًبت پبيبى ترم

ًذٍْ ارزغيببي :
 %5
 -1دضْر هٌظن در کالش تئْري ّ عولي
 %5
 -2غرکت فعبل در پرضع ّ پبضخ
 %10
 -3کْئيس
 %80
 -4اهتذبى پبيبى ترم


هٌببع :
 -1اغرفی  ,هٌصْر -اخالق پسغکی ّ ضْء رفتبر درفَ ای -تِراى -داًػگبٍ علْم
پسغکی ّ خذهبت بِذاغتی درهبًی ايراى1384-

جذّل زهبًبٌذي:
جلطَ 1

يکػٌبَ

89/8/30

ارائَ طرح درش – کليبت اخالق پسغکی ّ ضرّرت آى

جلطَ 2

يکػٌبَ

89/9/7

تبيخچَ اخالق پسغکی را در ايراى ّ جِبى

جلطَ 3

يکػٌبَ

89/9/14

هٌػْر دقْق بيوبر

جلطَ 4

يکػٌبَ

89/9/21

اضتبًذاردُب در ارائَ خذهبت اطبق عول

جلطَ 5

يکػٌبَ

89/9/28

قْاًيي پسغکی ّ قصْر درفَ ای

جلطَ 6

يکػٌبَ

89/10/5

آييي ًبهَ ُبی اًتظبهی ّ هجبزاتِبی اضالهی

جلطَ 7

يکػٌبَ

89/10/12

هطبيل اخالقی در ارتببط بب هرگ ّ اتبًبزی

جلطَ 8

يکػٌبَ

89/10/19

اصْل اخالقی در تذقيقبت

