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  :مقدمه

ساني اين درس مباني نظري و مهارتهاي الزم براي اقدامات اخالقي در مراقبت هاي بهداشتي و بر قراري ارتباط حرفه اي را بر اساس ارزش هاي ان

در اين درس فراگيران با نحوه حمايت از حقوق مددجويان و خانواده آنها آشنا شده و راههاي توسعه اعمال اخالقي در بهداشت. فراهم مي كند

در اين درس عالوه بر بررسي ماهيت موضوعات اخالق حرفه اي ، نظريه هاي اخالقي مورد بررسي قرار گرفته و جنبه هاي اخالقي  .فرا مي گيرند

در اين درس فراگيران به موضوعات اخالقي  در زمينه كاري مراكز بهداشتي و . اعمال و ارتباطات حرفه اي بهداشتي تجزيه و تحليل مي شود

  . رماني حساس شده و تصميم گيري اخالقي را تجربه و تمرين مي كنند تا از اين راه صالحيتهاي  اخالق حرفه اي در آنها تقويت شودد

  

  :هدف كلي

  اخالقي آشنا نمودن دانشجويان با نظر ها، اصول

  :ايان دوره از فراگيران انتظار مي رود تا قادر باشند پ

 مبناي اصول اسالميتعريف اخالق و ضروريات آن بر  

 تاريخچه اخالق پزشكي .

 اصول حرفه اي اخالق پزشكي .

 مصاديق اخالق حرفه اي پزشكي .

قانون مجازات خودداري از مراقبت صحيح و عدم ارجاع فوري و غير فوري به پزشك و سطوح باالتر، عدم پيگيري و مراقبت  .

 )بي مباالتي -تقصير -قصور(ايياز افراد مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهري و روست

 )بازدارنده -تاديبي(قانون مجازات هاي اسالمي .

 اصول اخالقي در نحوه مشاوره قبل از ازدواج،  حين ازدواج و بعد از ازدواج  .

 مسائل شرعي و قانوني در روشهاي پيشگيري از بارداري و تنظيم خانواده .

 در زمينه سقط ونحوه مشاوره در اين زمينه مسائل شرعي و قانوني .

 اصول اخالقي در مشاوره و مراقبت در دوران بارداري .10

 اصول اخالقي در مسائل مراقبتي مربوط به بيماران خاص و مزمن  .11

 قوانين مربوط به تولد نوزاد تاالسمي .12

 



 )محرمانه بودن(قوانين مربوط به پايش مراجعه كنندگان با استفاده از سامانه سيب .13

حضور منظم در كالس ، رعايت شئون دانشجويي، شركت در بحث هاي كالسـي و  ) : تكاليف دانشجو در طول ترم: (وظايف دانشجويان*

  ها، ارائه سمينار كالسيپرسش و پاسخ

  

  منابع

  1381سالمي، : تهران. قانون و پرستار. عليرمائي نسرين.1 

  1381معارف، : پژوهشكده فرهنگ و معارف اسالمي، قم. چكيده اخالق و قوانين پزشكي. ديبائي امير. 2 

  .1385بشري، : تهران. اخالق در پژوهش هاي پزشكي. رضايي امير. 3

سخنراني، پرسش و پاسخ ، بحث كالسي:روش تدريس *  

نرم افزار پاورپوينت با كمك لپ تاپ و ويدئو پروژكتور، وايت برد: وسايل كمك آموزشي مورد استفاده*  

 

ها و زمان سنجش و ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيا بي  روش*  ���� )زمان امتحانات  وتكاليف ذكر شود–بارم بندي –نوع امتحانات از لحاظ نحوه طراحي سوال   

 نمره تكاليف هر جلسه و امتحان پايان ترم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد –فرم معرفي دروس نظري و عملي 

  1395جدول زمان بندي ارائه برنامه درس نيمسال اول 

رد

  يف

آمادگي الزم   مدرس  عنوان  ساعت  جلسات

دانشجويان قبل از 

  شروع

  -  دكتر ليلي ربيعي تعريف اخالق و ضروريات آن بر مبناي اصول اسالمي  13-15  جلسه اول  1

حضور ذهن و  توجه،   دكتر ليلي ربيعي تاريخچه اخالق پزشكي 13-15 جلسه دوم  2

آمادگي جهت 

فراگيري مطالب جلسه  

  حاضر

	"  دكتر ليلي ربيعي اصول حرفه اي اخالق پزشكي 13-15 جلسه سوم  3 	

 "  دكتر ليلي ربيعي مصاديق اخالق حرفه اي پزشكي 13-15 جلسه چهارم  4

قانون مجازات خودداري از مراقبت صحيح و عدم ارجاع  13-15  جلسه پنجم  5

به پزشك و سطوح باالتر، عدم پيگيري و  فوري و غير فوري

مراقبت از افراد مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني 

 )بي مباالتي -تقصير -قصور(شهري و روستايي

 "  دكتر ليلي ربيعي

 "  دكتر ليلي ربيعي )بازدارنده -تاديبي(قانون مجازات هاي اسالمي 13-15 جلسه ششم  6

اصول اخالقي در نحوه مشاوره قبل از ازدواج،  حين ازدواج و  13-15 جلسه هفتم  7

 بعد از ازدواج 

 "  دكتر ليلي ربيعي

مسائل شرعي و قانوني در روشهاي پيشگيري از بارداري و  13-15 جلسه هشتم  8

 تنظيم خانواده

 "  دكتر ليلي ربيعي

در اين مسائل شرعي و قانوني در زمينه سقط ونحوه مشاوره  13-15 جلسه نهم  9

 زمينه

 "  دكتر ليلي ربيعي



 " دكتر ليلي ربيعي اصول اخالقي در مشاوره و مراقبت در دوران بارداري 13-15 جلسه دهم  10

 

  

  

  

  


