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 :شرح درس
شته ا شی میان ر شکی دان سائل و مباحث اخالقی در حوزه  ياخالق پز ضوع آن م ست که مو علوم  يا

ضوعات اخالقی در مراقبت ها ست .توجه به مو شکی ا شمگیر يپز شتی به طور چ افزایش یافته  يبهدا
ــت . ــکی ، حقوق بیمار و  در اس ــول اخالق پزش به اص تاریخچه ، کلیات مربوط  با  ــجو  این درس دانش
آشنا شده و قادر خواهد بود  يمراقبتی و مجموعه قوانین انتظامی در رابطه با قصور حرفه ا يردهااستاندا

 .استفاده نماید يخود در ارتباط با وظایف حرفه ا يازآموخته ها
 
 هداف کلی:ا

آشنایی دانشجویان با اصول اخالقی، قوانین ، مقررات و استانداردها در ارایه خدمات مربوط به رشته اتاق 
 عمل و مراقبت از بیماران حین عمل جراحی 

 
 

 اهداف رفتاري:
 رود فراگیران قادر باشند:در پایان این درس انتظار می

 اخالق را تعریف کند  .1
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 روش تدریس(در جلسات حضوري، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک):
 بحث گروهی، توضیح محتواي درس با کمک پاورپوینتپرسش و پاسخ، 

 
 ابزار مورد نیاز تدریس:

 پاورپوینت ، اراِئه و پرسش و پاسخحضوري: جلسات 
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 پاورپوینت به همراه صوت جلسات آفالین :
 پاورپوینت ، اراِئه و پرسش و پاسخجلسات آنالین : 

 
 
 

 ن به تفکیک):وظایف فراگیران (در جلسات حضوري، آفالین و جلسات آنالی
 

 قوانین و مقررات کالس (در جلسات حضوري، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک):
 حضور به موقع در کالس

 عدم در دست داشتن موبایل در کالس
 شرکت فعال در بحث و پرسش و پاسخ در کالس

 ابزار مورد نیاز تدریس:
 
 
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
 20نمره از  فعالیت ردیف

در  حضور در کالس هاي مجازي آنالین 1
 صورت تعریف شدن در طرح درس
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 19 امتحان پایان ترم 2

   

   

 
 

 اصلی و محتواهاي ضروري یادگیري: منابع
- surgical technology for the surgical technologist :A positive care  

approach,Caruthers,et al Delmar publishers  
-  Berry& kohn’s Care of the patient in surgery, publisher Mosby,ISBN 

- Joanna Kotcher Fuller, Julie Armistead “Surgical technology : principles and  practice “.—
6th ed.:2019 

    1389مقدمات تکنولوژي جراحی ، عزیز شهرکی ، مریم حیدري-
صول مراقبت از بیمار- ستاري) جلد اول ، تالیف دوگاس ،ترجمه گروه مترجمین ا معاونت پژوهشی وزارت  ( نگرشی جامع بر پر

 بهداشت و درمان .آخرین ویرایش.
 

 



 ٤ 

 جدول زمان بندي کالس

                              514319   شماره درس:                   اخالق حرفه اي در اتاق عملعنوان درس: 
 01-02دوم سال:  نیمسال تحصیلی و

                                               یکارشناس 5ترم  فراگیران:                                    تکنولوژي اتاق عمل  رشته تحصیلی:

     16-14 یکشنبه زمان: 

 دکتر بختیاري، دکتر شهریارياساتید درس: 
 جدول زمان بندي ارائه برنامه درس

 مدرس فعالیت یادگیري نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف
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 بیمار، وجدان جراحی
 ☒ حضوري
 ☐آنالین 
 ☐آفالین 

 دکتر بختیاري 
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 هاي اسالمی
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 ☐آنالین 
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 ☐آفالین 
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