
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( 1..ساعتی برای یک درس  ...دو ...جلسه .... 8   )برای یک دوره درس کامل 

 ماماییمشاوره ارشد کارشناسی .....مقطع و رشته تحصیلی:               ......مامایی...گروه آموزشی:             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

                                                                            نظری     نوع واحد :                                    واحد1  تعداد واحد:      اخالق حرفه ای در مشاوره  نام درس : 

 امایی تبریزدانشکده پرستاری ممکان برگزاری:

 دکتر صادق زاده/ دکتر مهرابی:  مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(  دکتر مهرابی مسئول درس :       نفر 11تعداد دانشجویان: 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

  و ... جنین و مبانی مشاوره در زمینه های ازدواج ،بارداری، اخالق حرفه ای در  آشنایی و شناخت اصول
 اهداف بینابینی قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاص تر به نام اهداف ویژه است که در واقع همان اهداف رفتاری اند(

 ح دهد.و اصول چهارگانه اخالق را توضیمبانی  -1

 اصول اخالقی در مشاوره را با مثالی عینی سازی نماید. -2

 .و راهکار را بیان کند بزند رایج در مامایی طاهایخمثالی برای  -3

 در تصمیم گیری های مامایی و زنان را شرح دهد. ای مشاوره با رعایت اخالق حرفهاصول  -4

 مشاوره ارائه دهد.اخالق حرفه ای و مسائل حقوقی با رعایت  مرتبط بتواندCaseدر صورت ارائه  -5

 ( آشنا باشد و بتواند شرح دهد.کودکان استثنایی ,MSبا موازین و مسائل اخالقی در بیماران خاص)سرطانی،  -6

را شرح  )جنین ناهنجار، رحم اجاره ای، اهداء تخمک و جنین(شامل  مسائل حقوقی و اخالقی در رابطه با مادر و جنین -7

 دهد.

 را بتواند شرح دهد. منافع در رشته مامایی ایجاد می کندمواردی که تعارض  -8

 یوه های تدریسش

 و پاسخپرسش                       سخنرانی برنامه ریزی شده                                    سخنرانی         

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                          گروهی ثبح

 ...............وارد)لطفا نام ببرید(..........ایفای نقش  سایر



  وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 اجرای یک مورد نقش مشاور و مدد جو با سناریو نوشته شده قبلی -

 

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید         وایت برد

 ....................powerpointسایر موارد)لطفا نام ببرید(......

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 51آزمون پایان ترم                      آزمون میان ترم .........درصد نمره

 درصد  نمره 1شرکت فعال در کالس ) با انجام تکلیف ادغام است (               درصد نمره          51انجام تکالیف 

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(.................

 وع آزمون ن

 غلط–صحیح                         جور کردنی                          ای   چند گزینه                               پاسخ کوتاه          تشریحی 

 ...سایر وارد)لطفا نام ببرید(.......................

        منابع: 

 باقر الریجانی. پزشک و مالحظات اخالقی، مروری بر مبانی اخالق پزشکی، آخرین چاپ

 درسنامه اخالق پزشکی، تالیف انجمن جهانی پزشکی، آخرین چاپ

 مایکل پالمر، مسائل اخالقی، ترجمه رضا آل بویه

 

 

 

  

 


