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 اتاق ػول  ضٌاسيداًطجَیاى کارهخاطثاى:                            عمل اتاق در ای حرفه ومقررات اخالق ػٌَاى درس : 

                                    نظری واحد 1: عملی (  –نظری  تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ ) 

 41-41یک ضٌثِ ّا ساػت  41-41ضٌثِ ّا ساػت  ساػت هطاٍرُ :                      صبح 2-4 ساعت   اولهشت هفته  ها نبهش سِزهاى ارائِ درس :  

 95-96اول نیمسال سال تحصیلي:                                                                        فرشته جاللوندی هذرس : 

 

 

 ػول اتاق رضتِ تِ هرتَط خذهات ارائِ در ٍاستاًذاردّا ،هقررات قَاًیي اخالقي، اصَل تا آضٌایي ّذف کلي:

 

 اّذاف هرحلِ ای : 

 .بذاًذ عول اتبق كليبت اخالق پششكي ٍ ضزٍرت آى را در.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 شزح را آى اس پيشگيزی ّبی راُ ٍ ای حزفِ ٍقصَر پششكي قَاًيي  .6 

 آييي ًبهِ ّبی اًتظبهي ٍ هجبساتْبی اسالهي را بشٌبسذ.. 7 

 .بذاًذ را هزگ بب ارتببط در اخالقي هسبيل .8 

 .دّذ شزح را پژٍّش ٍ تحقيقبت در اخالقي اصَل .9

 

  ٍیژُ رفتاری تِ تفكیک اّذاف هرحلِ ایاّذاف   

 در پایان کالس دانشجو بتواند

 اّذاف ٍيژُ جلسِ اٍل .بذاًذ راآى  ٍ ضزٍرت پششكي اخالق كليبت .1
      بذاًذ را عول اتبق در ٍتحَالت جزاحي تبريخچِ -1-1 

 .بشٌبسذ را پششكي اخالق ضزٍرت -1-٢ 

 اّذاف ٍيژُ جلسِ دٍم .بذاًذ را پششكي اخالق تبريخچِ  .٢

 .بذاًذ را اسالم ديذگبُ اس اخالق-٢-1

 .دّذ شزح را اخالق ّبی ٍتئَری اخالقي اصَل -٢-٢ 

 اّذاف ٍيژُ جلسِ سَم .بشٌبسذ را ايزاى در پششكي اخالق  .3

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

 .بذاًذ را اخالقي ٍ قبًًَي هَضَعبت -4-٢ 

 .بذاًذ را ّب ًبهِ رضبيت بِ هزبَط كليذی عٌبصز-3-4 
 .دّذ راشزح بيوبر حقَق بِ هزبَط قبًًَي ّبی هسئَليت ٍ قَاًيي -4-4

 اّذاف ٍيژُ جلسِ پٌجن . استبًذاردّب در ارائِ خذهبت اتبق عول را بذاًذ.5
 .دّذ شزح را عول اس بعذ ٍ حيي قبل، بيوبر اس هزاقبت سبسی هستٌذ -1-5 

 .ببشذ آشٌب سبسی هستٌذ هشايبی بب -5-٢ 

 .بذاًذ را عول اتبق در كبر اخالقي ٍ رفتبری اصَل  -3-5



 اّذاف ٍيژُ جلسِ ششن .دّذ شزح را آى اس پيشگيزی ّبی راُ ٍ ای حزفِ ٍقصَر پششكي قَاًيي .6

 .كٌذ تعزيف را هجبسات ٍ جزم -1-6

 اّذاف ٍيژُ جلسِ ّفتن . آييي ًبهِ ّبی اًتظبهي ٍ هجبساتْبی اسالهي را بشٌبسذ.7
 .بشٌبسذ را پششكي تخلفبت ٍ جزاين بِ هزبَط هجبسات اًَاع ٍ كيفزی تخلفبت -1-7

 اّذاف ٍيژُ جلسِ ّشتن .بذاًذ را هزگ بب ارتببط در اخالقي هسبيل. 8 
 شزايظ پيًَذ اعضبء را بذاًذ. -1-8

 را بذاًذ. پيًَذ اعضبء هشكالت اجزايي -8-٢

 .دّذ شزح را پژٍّش ٍ تحقيقبت در اخالقي اصَل  .9
 چگًَگي اخذ رضبيت آگبّبًِ در تحقيقبت پششكي را بذاًذ. -1-9

 عٌبصز اصلي رضبيت آگبّبًِ را بذاًذ. -9-٢

 آگبّبًِ در گزٍّْبی خبص را بذاًذ.رضبيت  -3-9
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 رٍش تذریس

  بحث عووهی –سخنرانی 

 آهَزضي ٍسایل 

 کتبة-ویذیوپروژکتور -وایت برد

 سٌجص ٍ ارزضیاتي داًطجَیاى

 ساػت تاریخ سْن از ًورُ کل رٍش آزهَى

 8-10 4/8/95 5 آزهوى کتبی دورهآزهوى هیبى 

 2-4 6/11/95 نوره 13 آزهوى کتبی آزهوى پبیبى ترم            

   نوره 1 شرکت در هببحث                                در کالسحضور فعبل 

   1 ارائه کنفرانس                                  دانشجولیف بتک  

 ٍ اًتظارات از داًطجَ: کالسهقررات   

 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 ارسبل                           تبریخ ارسبل                                تبریخ تحویل    

   



 جذٍل زهاى تٌذی ترًاهِ

 ّطت ّفتِ اٍل ترم  2-1 ضٌثِ ّا ساػت سِرٍز ٍ ساػت جلسِ :     

 

 ٍسیلــِ رٍش تـذریس هـذرس هَضَع ّر جلسِ جلسِ

1 

 جزاحي تبريخچِ  آى ، پششكي ٍ ضزٍرت اخالق كليبت

 را بذاًذ. عول اتبق در ٍتحَالت
  

 وايت برد-ويذئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي

 .بذاًذ را اسالم ديذگبُ اس اخالقٍ  پششكي اخالق تبريخچِ 2

 
 وايت برد-ويذئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي

 در كابر  اخالقي ٍ رفتبری ، اصَل ايزاى در پششكي اخالق 3

 .بذاًذ را عول اتبق

 

 وايت برد-ويذئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي

  .كٌذ تعزيف را بيوبر حقَق 4

 .بذاًذ را اخالقي ٍ قبًًَي هَضَعبت  
 

 وايت برد-ويذئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي

 استبًذاردّب در ارائِ خذهبت اتبق عول را بذاًذ. 5

 عول اس بعذ ٍ حيي قبل، بيوبر اس هزاقبت سبسی هستٌذ 

 دّذ شزح را

 وايت برد-ويذئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي

 اس پيشگيزی ّبی راُ ٍ ای حزفِ ٍقصَر پششكي قَاًيي 6

 .دّذ شزح را آى
 وايت برد-ويذئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي

ّاابی اًتظاابهي ٍ هجبساتْاابی اسااالهي را   آياايي ًبهااِ   7

 جزاين بِ هزبَط هجبسات اًَاع ٍ كيفزی تخلفبتبشٌبسذٍ

 .بشٌبسذ را پششكي تخلفبت ٍ

 

 وايت برد-ويذئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي

شزايظ پيًَذ اعضابء را   هزگ ٍ بب ارتببط در اخالقي هسبيل 8

 شازح  را پاژٍّش  ٍ تحقيقابت  در اخالقاي  اصاَل  بذاًذ.

.چگًَگي اخذ رضبيت آگبّبًِ در تحقيقبت پششاكي را  دّذ

 بذاًذ.

 

 

 وايت برد-ويذئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي

 

 

 


