
 بسمه تعالی

 تبریزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 (پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزشی)معاونت آموزش

 و مامایی  پرستاریدانشکده 

 پرستاری دانشکده پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

           واحد نظری 1 :واحد و نوع تعداد                    191309420 درس: کد      حرفه ای اخالق نام درس:

   دکترای تخصصی مقطع تحصيلی دانشجویان:                              مامایی رشته تحصيلی:      -: پيشنياز

 دکتر مهران سيف فرشد نام مدرس:          دانشکده پرستاری و مامایی محل برگزاری:                       ساعت 17     مدت زمان ارائه درس:

تدوین های اخالقی در رعایت موازین و جنبهو ایجاد نگرش و حساسیت در زمیته  مادر و جنین سالمتدر اخالقی پزشکی و شناخت مبانی اخالق اصول و مبانی آشنایی با  :هدف کلی درس

ماماییها و ارائه خدمات های سالمت، تدوین برنامهسیاست

 

ره 
ما

ش
سه

جل
 

اهداف ميانی  
 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حيطه 
اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، 

 روان حرکتی(

طبقه هر 
 حيطه

 روش یاددهی
 ادگيریی

مواد و وسایل 
 آموزشی

زمان 
 جلسه
 )دقيقه(

تکاليف 
 دانشجو

 ارزشيابینحوه
 

بودجه بندی 
 سواالت

تعداد 
 سوال

 نمره

  ،کلیات اخالق پزشکککی
 تئوری های اخالقی  

 بداند  کلیات اخالق پزشکی را 
را ها و مکاتب اخالقی    فلسکککاه اخالق، نهریه  

 .شرح دهد
 

 شناختی
 عاطای

سخنرانی به همراه 
 PowerPointارائه 
 بحث درون کالسی، 

و پرسش و پاسخ، 
 مورد و بحثارائه 

ویدیو پروژکتور، 
اسالید، وایت 

 بورد

120 
 دقیقه

آزمون تکوینی )پرسش و  
 پاسخ کالسی(
، مشارکت آزمون نهایی

 در بحث ها و کار گروهی

 نمره 2 سوال  2

کی        پزشککک خالقیککات  ا
بر اصککککول           نی  ت ب م

نه     گا های   چهار و روش 
 حل مسئله

عد  اصکککول  رایج در اخالق پزشککککی و   و قوا
صول چهارگانه را     شکی مبتنی بر ا اخالقیات پز

 .شرح دهد
مهارت تشکککخی  و حل مسکککائل اخالقی در     

 .پزشکی را از خود نشان دهد

 شناختی
 عاطای

سخنرانی به همراه 
 PowerPointارائه 
 بحث درون کالسی، 

و پرسش و پاسخ، 
 مورد و بحثارائه 

ویدیو پروژکتور، 
اسالید، وایت 

 بورد

120 
 دقیقه

ارائه چالش 
 های رایج 

آزمون تکوینی )پرسش و 
 پاسخ کالسی(
، مشارکت آزمون نهایی

 در بحث ها و کار گروهی

 نمره 4 سوال  4

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایا)آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحله توانند به صورت آزمون ورودیها بر اساس اهداف میآزمون
 ه سواالت چهارگزینه ای، تشریحی و غیره نیز مشخص گردد.ی نمونالزم است در نحوه ارزشیابی، نوع آزمون برا تسلط دانشجویان( برگزار گردد.
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تکاليف 
 دانشجو

 ارزشيابینحوه
 

بودجه بندی 
 سواالت

تعداد 
 سوال

 نمره

رازداری و حککقککیککقککت 
گویی ، صداقت، رضایت 
 آگاهانه، ظرفیت تصمیم

 گیری

جنبه های مختلف قواعد مهم اخالقی را بحث     
 نماید

 شناختی
 عاطای

سخنرانی به همراه 
 PowerPointارائه 
 بحث درون کالسی، 

و پرسش و پاسخ، 
 مورد و بحثارائه 

ویدیو پروژکتور، 
اسالید، وایت 

 بورد

120 
 دقیقه

ارائه چالش 
 های رایج 

آزمون تکوینی )پرسش و 
 پاسخ کالسی(
، مشارکت آزمون نهایی

 در بحث ها و کار گروهی

 نمره 2 سوال  2

اخککالق حککرفککه ای و  
الزامات اخالقی در رفتار 

 حرفه ای 
 

مات  هدات   الزا شککککا لین حر  اخالقی و تع
 .توضیح دهدپزشکی را 

 نقد نمایدمامایی در  کدهای کشوری اخالق

 شناختی
 عاطای

سخنرانی به همراه 
 PowerPointارائه 
 بحث درون کالسی، 

و پرسش و پاسخ، 
 مورد و بحثارائه 

ویدیو پروژکتور، 
اسالید، وایت 

 بورد

120 
 دقیقه

ارائه چالش 
 های رایج 

آزمون تکوینی )پرسش و 
 پاسخ کالسی(
، مشارکت آزمون نهایی

 در بحث ها و کار گروهی

 نمره 2 سوال  2

نقش اخالق پزشکککی و 
یت     فه ای در موفق حر

 سازمانی

نقش اخالق پزشکککی و حرفه ای را در موفقیت 
 .را شرح دهد سازمانی موسسه های پزشکی

 شناختی
 عاطای

سخنرانی به همراه 
 PowerPointارائه 
 بحث درون کالسی، 

و پرسش و پاسخ، 
 مورد و بحثارائه 

ویدیو پروژکتور، 
اسالید، وایت 

 بورد

120 
 دقیقه

آزمون تکوینی )پرسش و  
 پاسخ کالسی(
، مشارکت آزمون نهایی

 در بحث ها و کار گروهی

 نمره 2 سوال  2

حقوق منشکککور بیمار و  
وظایف اخالقی موسسه   

 های پزشکی

سه های      س حقوق ذیناعان و وظایف اخالقی مو
 را شرح دهد پزشکی

نداردها و شکککیوه های ارزیابی عملکرد         اسکککتا
 .نقد نمایندرا اخالقی موسسه های پزشکی 

 شناختی
 عاطای

سخنرانی به همراه 
 PowerPointارائه 
 بحث درون کالسی، 

و پرسش و پاسخ، 
 مورد و بحثارائه 

ویدیو پروژکتور، 
اسالید، وایت 

 بورد

120 
 دقیقه

آزمون تکوینی )پرسش و  
 پاسخ کالسی(
، مشارکت آزمون نهایی

 در بحث ها و کار گروهی

 نمره 2 سوال  2

الگوهای رفتار و ارتباط    
درون شککخصککی و برون 

 شخصی

صی و برون     شخ الگوهای رفتار و ارتباط درون 
 شخصی را بیان نماید

 شناختی
 عاطای

سخنرانی به همراه 
 PowerPointارائه 
 بحث درون کالسی، 

و پرسش و پاسخ، 
 مورد و بحثارائه 

ویدیو پروژکتور، 
اسالید، وایت 

 بورد

120 
 دقیقه

آزمون تکوینی )پرسش و  
 پاسخ کالسی(
، مشارکت آزمون نهایی

 در بحث ها و کار گروهی

 نمره 2 سوال  2

مککوانککر و روش هککای 
ترویج اخالق در موسسه 

 های پزشکی

شکی      یاخالقموانر  سه های پز س را بیان در مو
 نماید.

های      های ترویج اخالق در موسکککسکککه  روش 
 نماید. تشریح نمایدرا پزشکی 

 شناختی
 عاطای

سخنرانی به همراه 
 PowerPointارائه 
 بحث درون کالسی، 

و پرسش و پاسخ، 
 مورد و بحثارائه 

ویدیو پروژکتور، 
اسالید، وایت 

 بورد

120 
 دقیقه

آزمون تکوینی )پرسش و  
 پاسخ کالسی(
، مشارکت آزمون نهایی

 در بحث ها و کار گروهی

 نمره 2 سوال  2

کککلککیککات اخککالق در  
های زیسککککت  پژوهش
 پزشکی

یت   های    ضکککرورت و اهم اخالق در پژوهش 
 بیان کند.پزشکی را 

 شناختی
 عاطای

سخنرانی به همراه 
 PowerPointارائه 
 بحث درون کالسی، 

ویدیو پروژکتور، 
اسالید، وایت 

 بورد

120 
 دقیقه

آزمون تکوینی )پرسش و  
 پاسخ کالسی(

 نمره 2 سوال  2
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اهداف ميانی  
 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حيطه 
اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، 

 روان حرکتی(
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 حيطه

 روش یاددهی
 ادگيریی

مواد و وسایل 
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 دانشجو
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بودجه بندی 
 سواالت

تعداد 
 سوال

 نمره

چککالش هککای مهم اخالقی در پژوهش هککای  
 پزشکی را تبیین نماید

هشککی  >سککو رفتارهای رایج در انتشککار آپار پز 
 لیست نماید.

و پرسش و پاسخ، 
 مورد و بحثارائه 

، مشارکت آزمون نهایی
 در بحث ها و کار گروهی

      جلسه دو ساعته 9 عداد جلسات:ت

 حضور به موقع در جلسات، مشارکت در مباحث کالسی، انجام تکاليف :مقررات درس و انتظارات از دانشجويان

 نحوه ارزيابی:

 های گروهیحضور فعال در کالس و مشارکت در بحث

 تکلیف کالسی

 آموزن کتبی پایان دوره

 

 منابع درس: 
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