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 آهوختفکرت  ثه نبم آى که جبى را
 

 انشگبه ػلوم پسشکی و خدهبت ثهداشتی درهبنی اصفهبىد

 دانشکده پرستبری و هبهبیی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرح درس

ایي درس بِ هٌظَر آشٌبیی فزاگیزاى بب قَاًیي قضبیی ٍ جزم شٌبسی در حیغِ پششکی ارائِ هیشَد.  -1

ارسیببی پزًٍذُ ّبی هزتبظ بب جزائن هبهبیی ٍ پششکی را بِ عَر  در ایي درس داًشجَیبى بزرسی ٍ

 کبهل فزا هیگیزًذ.

 

 : ف کلی درساّدا

 شٌبسبیی قَاًیي کلی هزبَط بِ جزم ٍ قضبٍت  -2

پششکی ٍ اختصبصب هبهبیی ٍ ػوَهی ،  ًحَُ بزرسی پزًٍذُ ّبی هزتبظ بب قصَر ٍ جزاین  شٌبخت -3

  هجبساتْبی آًْب

 

 

 هبهبئی و ثهداشت ثبروری   هوزشیگروه آ

    Course Syllabus         شنبسنبهه درس  
            581552 شوبره درس:                                                 قْاًیي قضبیی ّ  جرم ضٌبسی     ػنواى  درس : 
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 :اّداف رفتاری
 قادر است: جَ پس از پایاى درسداًش

 % داًشجَیبى قبدر ببشٌذ:99رٍد پس اس پبیبى ایي کالس اًتظبر هی -4

 کلیبت هزبَط بِ جزم شٌبسی را تشزیح ًوبیٌذ  -5

 درارتببط بب جزم ٍ ریشِ ّبی آى تَضیحبتی ارائِ دٌّذ -6

 را تشزیح ًوبیٌذ.ٍ خصَصب هبهبئی  قَاًیي هجبسات اسالهی هزتبظ بب حزف پششکی  -7

 َاًیي هذًی هزبَط بِ خبًَادُ کِ در حیغِ پششکی تبثیز گذار است را تَضیح دٌّذ ق -8

 اصَل هزبَط بِ ًظبم پششکی ٍ قَاًیي اًتظبهی هزتبظ بب  آى را تشزیح ًوبیٌذ  -9

 را ًبم بزدُ تَضیح دٌّذ .ٍ خصَصب هبهبئی قَاًیي هزبَط بِ هسئَلیت در حزف پششکی  -19

ذُ ّب ٍ صذٍر حکن در دادگبُ خصَصب در هَارد تخلف رًٍذ  شکبیت ، دادرسی ،بزرسی پزًٍ -11

 پششکی را تشزیح ًوبیٌذ 

 اًَاع قصَر در حزف پششکی ٍ ًحَُ بزخَرد بب آى تَسظ هزاجغ قضبیی را بیبى کٌٌذ  -12

 راّْبی پیشگیزی اس قصَر در حزف پششکی را تشزیح ًوبیٌذ. -13

 زاجغ قضبیی را بیبى کٌٌذ ٍ ًحَُ بزخَرد بب آى تَسظ ه،ػلل آى  . اًَاع قصَر در هبهبیی  -14

 .راّْبی پیشگیزی اس قصَر در هبهبیی در حیغِ ّبی هختلف را تبییي ًوبیذ -51

 

  شیَُ تدریس:
 سخٌزاًی 

 

 اتسار هَرد ًیاز تدریس:

 ایٌتزًت پزسزػت -کبهپیَتز یب گَشی َّشوٌذ

 : ٍ ٍظایف فراگیراى تکالیف

  
 دقت  شٌیذى سخٌزاًی ٍ هشبّذُ اسالیذّب بب:  آفالیي جلسبت

 ٍ عزح سَاالت ٍ اشکبالت جلسبت قبلهشبّذُ سخٌزاًی ٍ اسالیذّب بب دقت : آًالیي جلسبت
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 :یداًشجَ ٍ تارم هرتَط تِ ّر ارزشیات ارزشیاتی ًحَُ

 

 تارم:            ًورُ  4( در طَل دٍرُ )کَئیس، تکالیف،اهتحاى هیاى ترم...(                                                       الف

 

 تارم:          ًورُ  61              ( پایاى دٍرُ:                                                                                        ب

 

 قَاًیي ٍ هقرات کالس)در جلسات آفالیي ٍ جلسات آًالیي تِ تفکیک(::

 شزکت در بحث ٍ گفتگَ ٍ پبسخ بِ سَاالت هغزح شذُ -ر سهبى هقزردر جلسبت آفالیي: ارائِ تکبلیف د .

 شزکت فؼبل در پبسخ بِ سَاالت   -دقیقِ اٍل شزٍع کالس 5.در جلسبت آًالیي: اػالم حضَر عی 

 
 

 

References: 
 حقَق ،اخالق پششکی ،هغبلؼِ در حقَق پششکی .دی جی اسکیج )آخزیي چبپ(-

 )آخزیي چبپ( راٌّوبی حقَق پششکی هحوَد ػببسی-

 هسئَلیت اًتظبهی پششکی هحوَد ػببسی )آخزیي چبپ(-

 سبیز هٌببغ هؼزفی شذُ تَسظ اسبتیذ 

 

 

Online Data Bases: 
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 ی درسزمانبندجدول 

 2042-2044اول : یلیتحص سال ًیوسال ٍ           581552شوارُ درس:      قْاًیي قضبیی ّ  جرم ضٌبسی   :عٌَاى درس   
 

فضای  هکاى کالس:   24-21سه شنجه سبػت  :زهاى کالس  3کبرضٌبسی ارضذ هبهبئی گرایص هبهبیی قبًًْی  ترم  :فراگیراى   

 هجازی

 

 هنجغ هدرس رئوس هطبلت تبریخ ردیف

1 

30/6/1401 
 چهارشنبه صبح

کلیبت جرم  -ارائَ طرح درش

ضٌبسی ،جرم ّ ریطَ ُبی آى 

 –بی هببالتی  –خطب  –قصْر –

 رش ّ .....ا –دیَ 

آقای دکتر 

 طثاطثائی 

ترحسة 

صالحدید 

 استاد 

2 

ّ  هجبزات اسالهی  قبًْى 6/7/1

 ارتببط آى بب حرف پسضکی 

آقای دکتر 

 طثاطثائی 

ترحسة 

صالحدید 

 استاد 

3 

ّ  خبًْادٍ ّ قْاًیي هذًی  22/7/1

 ارتببط بب حرف پسضکی 

آقای دکتر 

 طثاطثائی 

ترحسة 

صالحدید 

 استاد 

4 

ًظبم پسضکی ّ قْاًیي  27/7/1

هسئْلیت در حرف   -اًتظبهی

 پسضکی

آقای دکتر 

 طثاطثائی 

ترحسة 

صالحدید 

 استاد 

5 

آقای دکتر  قصْر درحرف پسضکی   4/8/1

 طثاطثائی 

ترحسة 

صالحدید 

 استاد 

6 

آقای دکتر  صْر در حرف پسضکی ق 11/8/1

 طثاطثائی 

ترحسة 

صالحدید 

 استاد 

7 

ادرسی رًّذ  ضکبیت ، د 18/8/1

،بررسی پرًّذٍ ُب ّ صذّر 

حکن در دادگبٍ خصْصب در 

هْارد تخلف پسضکی ًقص 

هطبّرٍ تخصصی هبهبئی 

 درصذّر حکن

آقای دکتر 

 طثاطثائی 
ترحسة 

صالحدید 

 استاد 

ترحسة آقای دکتر  اداهَ جلسَ قبل   25/8/1 8
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صالحدید  طثاطثائی 

 استاد 

9 

خَاُ دادخاًن   -قصْر در حرفَ هبهبیی 2/9/1421

خاًن   - تْراًی

 دکتر ًکَیی

پرًٍدُ ّای 

گسارش قصَر 

هاهائی ٍ هرگ 

 هادر 

12 

تحلیل پرًّذٍ ُبی  گسارش  9/9/1421

 هرگ هبدر ّ قصْر هبهبئی 

دادخَاُ خاًن 

خاًن  -تْراًی

 دکتر ًکَیی

پرًٍدُ ّای 

گسارش قصَر 

هاهائی ٍ هرگ 

 هادر 

 


