به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

دانشکده :پیراپزشکي

گروه آموزشي :هوشبری

نام درس :اخالق حرفه ای

تعداد واحد1 :

زمان برگزاری کالس :روز-------:

ساعت-------:

تعداد دانشجويان:

مقطع و رشتهی تحصیلي :کارشناسي پیوسته
پیش نیاز- :

نوع واحد :نظری

مکان برگزاری:

مسئول درس :دکتر صديق معروفي

شرح درس :در اين درس دانشجو با اصول اخالق حرفهای  ،تاريخچه  ،حقوق بیمار  ،استاندارد های مراقبتي و مجموعه
قوانین و مقررات اخالق پزشکي آشنا شده و قادر خواهد بود از آموختههای خود در ارتباط با وظايف حرفهای استفاده
نمايد.
هدف کلي :آشنايي دانشجويان با علم اخالق حرفهای و ايجاد نگرش مثبت در بکارگیری قوانین و مقررات مربوط به آن
در فعالیتهای حرفهای
اهداف رفتاری جلسه اول:
در پایان جلسه از فراگیر انتظار می رود:
 اخالق را تعریف کند. اخالق حرفه ای را تعریف کند. اخالق پزشکی را تعریف کند. اهمیت اخالق پزشکی را توضیح داده ،دیدگاه اسالم در ارتباط با حرفه پزشکی را بیان نماید اهداف آموزشی اخالق پزشکی را لیست نماید .جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه1

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

55

اخالق و اخالق حرفهای

مقدمهههه ،تعهههاریف و سخنرانی تعهاملی ،بثه
دیدگاه اسالم ،نظریات گروهی ،معرفی مورد
و دیدگاههای مختلف )(Case Discussion
پرسش و پاسخ

انجام پیش آزمون،
شفاهی

55

اخالق پزشکی

تعریههههف ،اهههههداف ،سخنرانی تعاملی ،بث
مباحهه ه مههههده در گروهی ،معرفی مورد
)(Case Discussion
اخالق پزشکی
پرسش و پاسخ

شفاهی

1

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه دوم:
در پایان جلسه از فراگیر انتظار می رود:
 تاریخچه اخالق پزشکی در ایران و جهان را توضیح دهد. بطور کلی نظریات موجود در فلسفه اخالق را بیان کند. نظریهی اخالق اصولی(دستوری) را توضیح دهد.جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه2

رئوس مطالب

موضوع درس

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

65

اخالق پزشکی

تاریخچهههه ،فلسهههفه و سههخنرانی تعههاملی ،بث ه
گروهی ،معرفی مورد
نظریات مربوطه
)(Case Discussion
پرسش و پاسخ

شفاهی

55

نظریات اخالق اصولی

وظیفه گرا ،نتیجه گرا ،سههخنرانی تعههاملی ،بث ه
سهود گههرا ،تئهوری بههر گروهی ،معرفی مورد
)(Case Discussion
پایهی فضیلت
پرسش و پاسخ

شفاهی

اهداف رفتاری جلسه سوم:
در پایان جلسه از فراگیر انتظار می رود:
 نظریهی بنا شده بر پایه اصول ) (principle-based ethicsرا توضیح دهد. در مورد چهار اصل احترام ،سودمندی ،ضررنرساندن ،دالت توضیح داده و قضاوت کند. اخذ رضایت از بیمار و اهمیت آن را بیان نموده اجزاء مربوط به آن را توضیح دهد.جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه3

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

66

تئوری بنا شده بر پایه اصول

تعریف ،اختیهار افهراد ،سخنرانی تعهاملی ،بثه
سههههههههههههودمندی ،گروهی ،معرفی مورد
)(Case Discussion
ضررنرساندن ،دالت
پرسش و پاسخ

شفاهی

56

رضایت آگاهانه

اهمیت گرفتن رضایت سخنرانی تعهاملی ،بثه
از بیمار ،اجزاء رضایت ،گروهی ،معرفی مورد
)(Case Discussion
استثناءها
پرسش و پاسخ

شفاهی

2

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه چهارم:
در پایان جلسه از فراگیر انتظار می رود:
 رازداری و اهمیت آن را بیان کند. مفاهیم اخالقی در هوشبری از جمله (ارتباط ،حمایت ،مراقبت ،پاسخگویی) را توضیح داده و اهمیت آن ها را بیان کند. مسئولیت پذیری و ابعاد آن را توضیح دهد. مسائل اخالقی مربوط به پایان حیات انسان را توضیح دهد.جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه4

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

56

رازداری

تعریف ،اهمیت ،مسائل سهههخنرانی تعهههاملی ،بثههه
قانونی ،رویکرد ملهی گروهی ،معرفی مورد
)(Case Discussion
به رازداری
پرسش و پاسخ

_

35

مفاهیم اخالقی در هوشبری

ارتبههههاط ،حمایههههت ،سهههخنرانی تعهههاملی ،بثههه
مراقبت ،پاسهخگویی  ،گروهی ،معرفی مورد
مسههئولیت پههذیری و )(Case Discussion
پرسش و پاسخ
اهمیت آن

_

25

تعارض در رابطه با پایان حیات

تعریههههف ،اهمیههههت ،سهههخنرانی تعهههاملی ،بثههه
رویکههرد ملههی بههرای گروهی ،معرفی مورد
)(Case Discussion
مواجهه با آن
پرسش و پاسخ

3

تشههههههریثی،
کوتههاهپاسههخ،
چندگزینهای

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

هداف رفتاری جلسه پنجم:
در پایان جلسه از فراگیر انتظار می رود:
 اتانازی و قوانین مربوط به آن را توضیح دهد. استانداردهای مربوط به خدمات هوشبری را توضیح دهد. اهمیت شناخت حقوق بیمار را تجزیه و تثلیل کند.جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه5

موضوع درس

رئوس مطالب

ارزشیابي

شیوهی تدريس

مدت زمان(دقیقه)

26

اتانازی

گروهی ،تشریثی ،شفاهی

تعریف ،انهوا ،،قهوانین سخنرانی تعاملی ،بث
معرفی مورد
مربوطه
)(Case Discussion
پرسش و پاسخ

66

استانداردهای مربوط به ارائه
خدمات هوشبری

استانداردهای پایهه در سخنرانی تعاملی ،بث
مراقبت از بیمار ،پایش پرسش و پاسخ
بیمههار ،اسههتانداردهایی
برای مراقبتهای په
از بیهوشی

گروهی ،شفاهی

36

حقوق بیمار

اهمیههت درک حقههوق سخنرانی تعاملی ،بث
بیمار و مسائل قانونی پرسش و پاسخ

گروهی ،شفاهی

4

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه ششم:
-

در پایان جلسه از فراگیر انتظار می رود :
منشور حقوق بیمار را لیست کند.
کدهای اخالقی هوشبران را بیان کند.
وظایف حرفهای کارشناس هوشبری را بیان کند.
جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه6

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

25

حقوق بیمار

مههروری بههر منشههور سههخنرانی تعههاملی ،بث ه
حقوق بیمار در ایران گروهی ،پرسش و پاسخ

_

35

کدهای اخالقی

کهههدههههای اخالقهههی سههخنرانی تعههاملی ،بث ه
گروهی ،پرسش و پاسخ
هوشبران

_

56

وظایف حرفهای

شرح وظایف حرفههای سههخنرانی تعههاملی ،بث ه
گروهی ،پرسش و پاسخ
هوشبران

5

تشهههریثی ،کوتهههاه-
پاسخ ،چندگزینهای

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه هفتم:
در پایان جلسه از فراگیر انتظار می رود:
 قوانین پزشکی و انوا ،مجازات انتظامی را بیان کند. مفهوم حقوقی مسئولیت را شرح دهد. انوا ،خطاهای پزشکی را ذکر نماید. قصور و انوا ،آن را شرح دهد.جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه7

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

66

آشنایی با قوانین پزشکی

25

خطاهای پزشکی

تعریف ،انوا ،خطاها

25

قصور

تعریف ،انهوا ،قصهور و سهههخنرانی تعهههاملی ،بثه ه
گروهی ،پرسش و پاسخ
قوانین مربوطه

تعهه هاریف ،تخلفههههات سهههخنرانی تعهههاملی ،بثه ه
صنفی و حرفهای،انوا ،گروهی ،پرسش و پاسخ
مجازاتهای انتظامی،
قوانین جهاری کشهور،
مفههههههوم حقهههههوقی
مسئولیت

شفاهی

سهههخنرانی تعهههاملی ،بثه ه
گروهی ،پرسش و پاسخ

شفاهی
شفاهی

6

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

اهداف رفتاری جلسه هشتم:
-

در پایان جلسه از فراگیر انتظار می رود:
رابطهی اخالق و پژوهش را توضیح دهد.
اهمیت اصول اخالقی در تثقیقات را بیان کند.
پایههای اصلی قانون نورنبرگ و بیانیه هلسینکی رابیان کند.
مفاد مربوط به آییننامهی اخالق و پژوهش در ایران را لیست کند.

جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه8

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

36

اخالق در پژوهش

رابطه اخالق و پژوهش سههخنرانی تعههاملی ،بث ه
گروهی ،پرسش و پاسخ
و اهمیت موضو،

_

36

قوانین مربوط به پژوهش

مهههروری بهههر قهههانون سههخنرانی تعههاملی ،بث ه
نههههورنبرگ و بیانیههههه گروهی ،پرسش و پاسخ
هلسینکی

_

56

آیین نامهی اخالق در پژوهش

مروری بهر آیهیننامهه سههخنرانی تعههاملی ،بث ه
اخههالق و پههژوهش در گروهی ،پرسش و پاسخ
ایران

7

تشهههریثی ،کوتهههاه-
پاسخ ،چندگزینهای

