
 
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی

 

 قالة ًگارغ طرح درض
 

 اتاق ػولتکٌَلَشی  ؼٌاظيداًؽجَیاى کارهخاطثاى:                                               عمل اتاق در ای حرفه ومقررات اخالقػٌَاى درض :   

 -پیػ ًیاز:                                                    نظریواحد1:عملی (  –نظری تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ )   

 97-98اول نیمسال ظال تحصیلي:                   51/8-51/51ساعت  اولهشت هفته  ها نبهشزهاى ارائِ درض :     

  12-14ظاػت یک ؼٌثِ ّا  ٍؼٌثِ  : ظاػت پاظخگَیي تِ ظَاالت فراگیر                                                      فرشته جاللوندی                              هذرض :   

  

 

 ػول اتاق رؼتِ تِ هرتَط خذهات ارائِ در ٍاظتاًذاردّا هقررات قَاًیي، اخالقي، اصَل تا آؼٌایي:ي درضّذف کل

 

 : کلي جلعات اّذاف

 .بذاًذ عول اتبقپششكي ٍ ضزٍرت آى را دركليبت اخالق .1

 .بذاًذ را پششكي اخالق تبريخچِ .٢

 .ذذاًب را در ايزاى پششكي اخالق. 3

 حقَق بيوبر را بشٌبسذ..4

 استبًذاردّب در ارائِ خذهبت اتبق عول را بذاًذ.. 5

 .دّذ راشزح آى اس پيشگيزی راّْبی ٍ ای ٍقصَرحزفِ پششكي قَاًيي.6

 اًتظبهي ٍ هجبساتْبی اسالهي را بشٌبسذ. آييي ًبهِ ّبی. 7

 .بذاًذ را ببهزگ درارتببط اخالقي هسبيل.8

 .دّذ راشزح پژٍّش ٍ درتحقيقبت اخالقي اصَل.9

 کلي ّر جلعٍِیصُ تِ تفکیک اّذاف اّذاف 

 قادر باشددر پایان کالس دانشجو 

 .رابذاًذآى  ٍ ضزٍرت پششكي اخالق كليبت.1

 اّذاف ٍيژُ جلسِ اٍل 
      بذاًذ را عول دراتبق ٍتحَالت جزاحي تبريخچِ -1-1 

 .بشٌبسذ را پششكي اخالق ضزٍرت -1-٢ 

 رابذاًذ پششكي اخالق تبريخچِ .٢

 اّذاف ٍيژُ جلسِ دٍم 

 .بذاًذ را اسالم اسديذگبُ اخالق-٢-1

 .دّذ شزح را اخالق تئَريْبی ٍ اخالقي اصَل-٢-٢

 .بشٌبسذ را درايزاى پششكي اخالق.3

 اّذاف ٍيژُ جلسِ سَم 
 تبريخچِ اخالق پششكي در ايزاى را شزح دّذ-1-3

 رابذاًذ عول كبردراتبق اخالقي ٍ رفتبری اصَل -3-٢

 بشٌبسذ بيوبررا حقَق.4

 اّذاف ٍيژُ جلسِ چْبرم
 .كٌذ تعزيف را حقَق-1-4

 .بذاًذ را ٍاخالقي قبًًَي هَضَعبت -4-٢ 

 .بذاًذ را ّب ًبهِ رضبيت بِ هزبَط عٌبصزكليذی-3-4 



 .دّذ شزح را بيوبر حقَق بِ هزبَط قبًًَي ٍهسئَليتْبی قَاًيي -4-4

 . استبًذاردّب در ارائِ خذهبت اتبق عول را بذاًذ.5

 اّذاف ٍيژُ جلسِ پٌجن 
 .دّذ شزح را اسعول بعذ ٍ بيوبرقبل،حيي اس هزاقبت هستٌذسبسی -1-5

 .ببشذ آشٌب هستٌذسبسی ببهشايبی -5-٢

 .بذاًذ را عول كبردراتبق ٍاخالقي رفتبری اصَل -3-5

  .دّذ راشزح اسآى پيشگيزی راّْبی ٍ ای قصَرحزفِ ٍ پششكي قَاًيي.6

 اّذاف ٍيژُ جلسِ ششن

 .كٌذ راتعزيف هجبسات ٍ جزم-1-6

 رٍشْبی پيشگيزی اس قصَر حزفِ ای را فزاگيزد. -6-٢

 . آييي ًبهِ ّبی اًتظبهي ٍ هجبساتْبی اسالهي را بشٌبسذ.7

 اّذاف ٍيژُ جلسِ ّفتن 
 .بشٌبسذ را پششكي تخلفبت ٍ جزاين بِ هزبَط هجبسات اًَاع ٍ كيفزی تخلفبت -1-7

 .شزح دّذ را پژٍّش ٍ درتحقيقبت اخالقي اصَل ٍ پيًَذ اعضبء ٍ هزگ بب درارتببط اخالقي هسبيل. 8 

 اّذاف ٍيژُ جلسِ ّشتن 
 شزايظ پيًَذ اعضبء را بذاًذ. -1-8

 را بذاًذ. پيًَذ اعضبء اجزاييهشكالت  -8-٢

 چگًَگي اخذ رضبيت آگبّبًِ در تحقيقبت پششكي را بذاًذ. -3-8

 عٌبصز اصلي رضبيت آگبّبًِ را بذاًذ. -4-8

 رضبيت آگبّبًِ در گزٍّْبی خبص را بذاًذ. -5-8

 هٌاتغ ترای هطالؼِ :

 1311در َّؼثری ٍ اتاق ػول. ًؽر جاهؼِ ًگر، چاج اٍل  ؼْرکي ٍاحذ ػسیس ، هرداًي حوَلِ هرجاى ، حیذری هرین.اخالق حرفِ ای .1
  

اًتؽارات هرکس هلي تحقیقات تْراى،.پسؼکي ػلَم درپصٍّؽْای ياخالق .فرّادی یذا...،هَظَی جراحي ػلیرضا، حقیقي زّرُ .هَازیي2

 .1313چاج اٍل،،ػلَم پسؼکي کؽَر

 1335طَل زًذگي. ترجوِ هْتاب ػلیسادُ ،ًؽر تؽری، .العي ال.تاًذهي، دکتر ترترام تاًذهي. اخالق پرظتاری در 3
ž  4.Surgical technology for the surgical technologist,2013 

اًتؽارات طاقثعتاى، کرهاًؽاُ، ،اظوؼیلي کتایَى، غفاری  پرٍیس. هالحظات قاًًَي ٍ اخالقي در هذیریت خذهات تْذاؼتي. چاج اٍل .5  

1313. 

 رٍغ تذریط

 عووهیبحث –سخنرانی 

 آهَزؼي ٍظایل 

 کتبة-ویذیوپروشکتور -وایت برد

 ظٌجػ ٍ ارزؼیاتي داًؽجَیاى

 ظاػت تاریخ )ترحعة درصذ(ظْن از ًورُ کل رٍغ آزهَى

 8-10 در طول ترم 1 پرسش شفبهی کوئیس

 8-10 28/8/97 5 آزهوى کتبی آزهوى هیبى دوره

 30/8-30/10 9/11/97 نوره 12 آزهوى کتبی آزهوى پبیبى ترم            

در حضور فعبل 

 کالس

   نوره 1 شرکت در هببحث

   1 ارائه کنفرانس دانشجولیف بتک  



 ٍ اًتظارات از داًؽجَ: کالضهقررات 

 حضور هنظن و به هوقع در توبم جلسبت درس .1

 شرکت فعبل در بحث هبی گروهی .2

 هراجعه به هنببع اعالم شذه و هطبلعه هوضوعبت هربوطه .3

 دانشکذه EDOنبم و اهضبء هسئول                نبم و اهضبء هذیر گروه              نبم و اهضبء هذرس         

 تبریخ تحویل                                    تبریخ ارسبل                           تبریخ ارسبل

                                                                               
 

 درضجذٍل زهاى تٌذی 

 ّؽت ّفتِ اٍل ترم 15/1-15/10ؼٌثِ ّا ظاػت رٍز ٍ ظاػت جلعِ :     

 

 هـذرض هَضَع ّر جلعِ تاریخ جلعِ

1 
 را بذاًذ. عول دراتبق تحَالت ٍ جزاحي تبريخچِ آى ، پششكي ٍ ضزٍرت اخالق كليبت 31/6/97

 

فرشته 
 جاللوندي

 .بذاًذ را اسالم ديذگبُ اس اخالقٍ  پششكي اخالق تبريخچِ 7/7/97 2

 

فرشته 
 جاللوندي

 .رابذاًذ عول كبردراتبق اخالقي ٍ رفتبری درايزاى، اصَل پششكي اخالق 14/7/97 3

 
فرشته 

 جاللوندي

 .كٌذ تعزيف را بيوبر حقَق ٢1/7/97 4

 .بذاًذ را ٍاخالقي قبًًَي هَضَعبت
 

فرشته 
 جاللوندي

 استبًذاردّب در ارائِ خذهبت اتبق عول را بذاًذ. ٢8/7/97 5

 دّذ راشزح عول اس بعذ ٍ بيوبرقبل،حيي اس هزاقبت هستٌذسبسی 
فرشته 

 جاللوندي

 .دّذ شزح را اسآى پيشگيزی راّْبی ٍ ای قصَرحزفِ ٍ پششكي قَاًيي 5/8/97 6

 رٍشْبی پيشگيزی اس قصَر حزفِ ای را فزاگيزد.
فرشته 

 جاللوندي

 هجبسات اًَاع ٍ كيفزی تخلفبتٍ آييي ًبهِ ّبی اًتظبهي ٍ هجبساتْبی اسالهي را بشٌبسذ 8/97/1٢ 7

 .رابشٌبسذ پششكي تخلفبت ٍ جزاين بِ هزبَط

 

فرشته 
 جاللوندي

ٍ  باب  ارتبابط  در اخالقي هسبيل 19/8/97 8  اخالقاي  اصاَل  شازايظ پيًَاذ اعضابء را بذاًاذ.     هازگ 

.چگًَگي اخذ رضبيت آگبّبًِ در تحقيقبت پششكي را دّذ شزح را پژٍّش ٍ درتحقيقبت

 بذاًذ.

 

 

فرشته 
 جاللوندي

 

 

 


