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 تىام خذا

 داوطگاٌ علًم پسضکی کرماوطاٌ

 داوطکذٌ داريسازی

 قالة وگارش طرح درس

 98-97 ديمویمسال تحصیلی: ویمٍ 

 دکترای پیَظتِ دارٍظبزی ّؽتن ترم داًؽجَیبى مخاطثان:              اخالق دارٍظبزی عىًان درس:

  - :درس پیص ویاز                         ًظریٍاحذ  2تعذاد ي وًع ياحذ: 

، هحوذ حعیي فرزاییدکتر  مذرس:      16-14 ضىثٍ َا سٍ :ساعت مطايرٌ            16-14دٍؼٌبِ ّب زمان ارائٍ درس: 

 ، دکتر ایسدیدکتر تَالیی
 
 

 اَذف کلی:

لَاًیي ، بب رؼتِ دارٍظبزیای در اصَل اخالق حرفِ اًتظبر هیرٍد در پبیبى ارائِ درض داًؽجَ ضوي آؼٌبیی بب 

 آؼٌب ؼَد.  ٍ همررات ایي رؼتِ ًیس

 

 

 هٌببغ اصلی درض:

 1335.فر ًیک ؼکَفِ ػبذالْی، هحوذ ظبالری، پًَِ :دارٍظبزی اخالق درظٌبهِ .1

 . هغبلب کالظی2

 رٍغ تذریط:

ظخٌراًی، ارائِ اظالیذ ٍ اًیویؽي ّبی هرتبظ بب هَضَع درض جْت تفْین بْتر هغبلب، پرظػ ٍ پبظخ ٍ بحث 

 گرٍّی

 رساوٍ َای کمک آمًزضی

 ٍیذئَ پرٍشکتَر، ٍایت برد.
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 : تفکیک اَذاف کلی َر جلسٍ اَذاف کلی جلسات ي اَذاف يیژٌ تٍ

 اَذاف يیژٌ: عىًان مطلة جلسٍ

 در پایان َر جلسٍ داوطجً تایذ قادر تاضذ:

 جْبى اؼٌب ؼَد پسؼکیر داخالق تبریخچِ بب  (1  پسؼکیر داخالق تبریخچِ  1

 عب ظٌتی ایراى اؼٌب ؼَد رداخالق تبریخچِ بب  (2

 

 هفَْم اخالق اؼٌب ؼَدبب  (1 اخالق تؼریف  2

 برخی هفبّین ٍ تؼبریف در حیغِ اخالق اؼٌب ؼَدبب  (2

 

لعفی ًظری ٍ فهببحث  3

 اظالهی اخالق

 ًظری ٍ ػولی اظالهیجٌبِ ّبی فلعفی ًبظر بر اخالق آؼٌبیی بب  (1

 ًظری ٍ ػولیاظالهی اخالق  ًظری ٍ کلیبت هببحثآؼٌبیی بب  (2

 

 حرفِ ایاخالق کلیبت  4

 دارٍظبزی

 دارٍظبزی تؼریف اخالق حرفِ ایآؼٌبیی بب  (1

 دارٍظبزی جبیگبُ اخالق حرفِ ایآؼٌبیی بب  (2

 اصَل ٍ کلیبت اخالق حرفِ ای دارٍظبزیآؼٌبیی بب  (3

  رػبیت اصَل اخاللی در پصٍّػضرٍرت آؼٌبیی بب  (1 در پصٍّػاخالق  5

 اصَل اخاللی در پصٍّػآؼٌبیی بب  (2

  لَاًیي ٍ همررات در زهیٌِ پصٍّػ ّبی ػلَم پسؼکیآؼٌبیی بب  (3

در هغبلؼبت بر رٍی اخالق  6

 اًعبى

 اصَل اخالق حرفِ ای در هغبلؼبت ببلیٌیآؼٌبیی بب  (1

 کذ ّبی اخاللی در هغبلؼبت ببلیٌیآؼٌبیی بب  (2

 اًعبًْب در هغبلؼبت ببلیٌیٍ جبیگبُ حمَق آؼٌبیی بب  (3

 اصَل اخاللی در ارتببط بب بیوبرآؼٌبیی بب  (1 در ارتببط بب بیوبراخالق  7

 حمَق هعلن بیوبرآؼٌبیی بب  (2
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اخاللی در تجَیس اصَل  8

  دارٍّب ٍ هؽبٍرُ دارٍیی

 ُ دارٍیی را بؽٌبظذاخالق حرفِ ای در زهیٌِ هؽبٍراصَل  (1

هببًی اخاللی در زهیٌِ تجَیس دارٍّب در حرفِ دارٍظبزی اؼٌب بب  (2

 ؼَد

 

اخالق حرفِ ای در اصَل  9

 دارٍخبًِ

 اصَل اخالق حرفِ ای در هحیظ دارٍخبًِ اؼٌب ؼَدبب  (1

در دارٍخبًِ ٍ اخاللی را در زهیٌِ فرایٌذ ؼغلی اصَل  (2

 ؽٌبظذبارٍیی خذهبت د

در اهَزغ اخالق  01

 دارٍظبزی

 ُ اهَزؼی دارٍظبزی اؼٌب ؼَدٍراصَل اخاللی در دبب  (1

ای اهَزؼی در دٍرُ دکترای حرفِ  لَاًیي ٍ همررات  (2

 دارٍظبزی را بؽٌبظذ

 

 اطالعات تکمیلی ي قًاویه درس:

 ًورُ خَاّذ داؼت. 12ًورُ ٍ پبیبى ترم  8اهتحبى هیبى ترم  وحًٌ ارزضیاتی

 داًؽجَیبى هَظفٌذ بِ هَلغ ظر کالض حبضر ببؼٌذ.*  حضًر ي غیاب ي يظایف فراگیران

 * هؽبرکت فؼبل در کالض

 * تَجِ بِ هغبلب هغرح ؼذُ

 ظی* پبظخ بِ ظَاالت ؼفبّی یب کَئیس کال

* در صَرتی کِ تؼذاد غیبت ّب بیػ از حذ هجبز ببؼذ، عبك 

 لَاًیي آهَزؼی برخَرد خَاّذ ؼذ.

 

 

 مقررات درس ي اوتظارات از داوطجً:
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 تَجِ بِ هفَْهی بَدى درض در ایي درض از داًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد همررات زیر را رػبیت ًوبیٌذ: بب

 هغبلب، اؼکبالت خَد را هغرح ًوبیٌذ.در ّوِ جلعبت حضَر یبفتِ ٍ بب دلت در  -1

 هٌببغ درض هغبلؼِ ؼَد. -2

 

 سىجص ي ارزضیاتی

 ساعت تاریخ ومرٌ ريش آزمًن آزمًن

 هیبى ترم
ظَاالت تؽریحی ٍ 

 هعئلِ
 ٍظظ ترم 8

11-8 

 پبیبى ترم
ظَاالت تؽریحی ٍ 

 هعئلِ
 پبیبى ترم 12

11-8 

 

 

 

 


