بسوِ تؼالی
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحد فردٍس
داًشكدُ پرستاری
ًام درس:اخالق پرستاری ٍ ارتباط حرفِ ای
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هدت زهاى ارائِ درس11:ساػت ًظری 11 ،ساػت ػولی هحل برگساری :داًشكدُ پرستاری ًام هدرس :آقای ًاهَر

ّدف کلی درس:ایي درس هباًی ًظری ٍ هْارتْای الزم برای اقداهات اخالقی در هراقبت ّای پرستاری ٍ برقراری ارتباط حرفِ ای را براساس ارزش ّای اًساًی فراّن هی کٌد ٍ .در آى
فراگيراى با ًحَُ حوایت از حقَق هددجَیاى/بيواراى ٍ خاًَادُ آًْا آشٌا شدُ ٍ راُ ّای تَسؼِ اػوال اخالقی در پرستاری را فراهی گيرد.
در ایي درس ػالٍُ بر بررسی هاّيت هَضَػات اخالق پرستاریً ،ظریِ ّای اخالقی هَرد بررسی قرارگرفتِ ٍ جٌبِ ّای اخالقی اػوال ٍ ارتباطات حرفِ ای پرستاری تجسیِ ٍ تحليل هی
شَد.
در ایي درس فراگيراى بِ هَضَػات اخالقی در ز هيٌِ کار پرستاری حساس شدُ ٍ تصوين گيری اخالقی را تجربِ ٍ توریي هيكٌٌد تا از ایي راُ صالحيت ّای اخالق حرفِ ای در آى ّا
تقَیت شَد.

ؿوبسُ جلؼِ

اّذاف ٍیظُ (بش
اػبع ػِ حیٌِ
اّذاف آهَصؿی :
ؿٌبختی ،ػبًفی،
سٍاى حشوتی)

اّذاف هیبًی
(سئَع
هٌبلب)
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آؿٌبیی بب

*تبسیخچِ ٍ ولیبت

تبسیخچِ ٍ

اخالق پضؿىی سا ؿشح

ولیبت اخالق

دّذ.

پضؿىی دس
جْبى ٍ ایشاى ٍ
هشٍست اخالق

هشٍست اخالق پضؿىی
سا بیبى وٌذ.
*دس فؼبلیت

بَدجِ بٌذی ػَاالت


ًبمِ ّش حیٌِ

ؿٌبختی

ؿٌبختی

سٍؽ یبددّی
یبدگیشی

هَاد ٍ ٍػبیل
آهَصؿی

صهبى جلؼِ
(دلیمِ)

 99دلیمِ

تىبلیف
داًـجَ

ًحَُاسصؿیببی
دسكذ
ًوشُ

جؼتجَ

آصهَى پبیبى تشم ٍ پشػؾ ٍ

ػخٌشاًی تؼبهلی ٍ

وبهپیَتشٍ-یذیَ

پبػخ والػیً،مذ گضاسؽ دس

پشػؾ ٍ پبػخ

پشٍطوتَس-

هتَى،تحمیك

هبطیهٍ-ایت

ٍ تْیِ

اسائِ ؿذُ تَػي

بَسد

گضاسؽ اص

داًـجَ،هـبّذُ سفتبس داًـجَ

چبلؾ ّبی

دس ببلیي

%19

تؼذاد
ػَال
2

ًظشی

اخاللی دس
ػیؼتن ّبی

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد
تسلط دانطجویبن) برگسار گردد .الزم است در نحوه ارزضیببی ،نوع آزمون برای نمونه سواالت چهبرگسینه ای ،تطریحی و غیره نیس مطخص گردد.

پضؿىی

ّبی حشفِ ای

اسائِ دٌّذُ

-سٍاى حشوتی

خَدپبیبٌذی بِ

خذهبت

اسصؿْبی اخالق

ػالهت

پضؿىی سا ًـبى
دّذ.
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آؿٌبیی بب

*اكَل اخاللی ٍ

-ؿٌبختی ٍ

ػخٌشاًی ٍ بحث

وبهپیَتشٍ-یذیَ

اكَل اخاللی

تئَسی ّبی اخالق دس

ػبًفی

تؼبهلی ٍ پشػؾ ٍ

پشٍطوتَس-

ٍ هثبل اص

ٍ تئَسی ّبی

ػیؼتن ػالهت سا

پبػخ،توشیي ٍ

هبطیهٍ-ایت

هببحث هٌشح

اخالق دس

ؿشح دّذ.

ًوبیؾ ػولی سٍی

بَسد ٍ ػیؼتن

ؿذُ

بیوبسی ّب

كَتی

ػیؼتن
ػالهت

ؿٌبختی ٍػبًفی

*اكَل اخالق حشفِ

 99دلیمِ

اسائِ هلبدیك

آصهَى پبیبى تشم ٍ پشػؾ ٍ
پبػخ والػی
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ًظشی

ای اص دیذگبُ اػالم سا
بذاًذ ٍ ٍجِ تـببِ ٍ
توبیض آى سا اص ػبیش
دیذگبُ ّبی فلؼفی
تـخیق دّذ.

3

آؿٌبیی بب
اكَل چْبسگبًِ
اكَل
اخبلك صیؼتی سا ؿشح
چْبسگبًِ
دٌّذ ً.وًَِ ّبیی اص
اخالق صیؼتی هلبدیك اكَل اخالق
ٍ وبسبشد آًْب صیؼتی دس پشػتبسی
دس حیٌِ
سا تَهیح دٌّذ .
ّبی هختلف وبسبشدّبی اكَل
خذهبت
اخالق صیؼتی دس
پشػتبسی
پشػتبسی سا بحث
ًوبیٌذ.
ػٌبكشولیذی هشبَى
بِ سهبیت ًبهِ ّب
سابشؿوشًذ .
هضایبی هؼتٌذػبصی

ؿٌبختی

 99 Powerpointدلیمِ
ػخٌشاًی تؼبهلی
+
بب ًوبیؾ اػبلیذ –
ٍایت بشد
هببحثِ -پشػؾ ٍ
پبػخ ً-وبیؾ
فیلن

ؿشوت فؼبل
دس والع ٍ
هـبسوت دس
دسعً -مذ
فیلن ٍ بیبى
دیذگبّْب

پشػؾ ٍ پبػخ والػی -
آصهَى هیبى تشم ٍپبیبى تشم

%19
ًظشی

2

سا بحث ًوبیٌذ .
اكَل ٍ
اػتبًذاسدّبی
هؼتٌذػبصی هشالبت
اصبیوبسساؿشح دٌّذ.
4

آؿٌبیی بب

*هفَْم سهبیت ًبهِ سا

-ؿٌبختی -

وبهپیَتشٍ-یذیَ

هفَْم ارى ٍ

تَهیح دّذ.

ؿٌبختی

پشٍطوتَس-

بیوبسیْب دس

هبطیهٍ-ایت

والع

سهبیت ٍ
هؼبئل اخاللی
ٍ لبًًَی
هشبَى بِ آى

*اًَاع سهبیت سا ًبم
بشدُ ٍ تفبٍت بیي اى
ّب سا بشؿوشد.

بَسد
-ؿٌبختی

*اكَل اٍلیِ اخز
سهبیت آگبّبًِ سا بحث

-ؿٌبختی

ًوبیذ.
*ًحَُ ی تؼییي
ظشفیت ٍ اّلیت

-ؿٌبختی

تلوین گیشی سا هَسد
بحث لشاس دّذ.

-ؿٌبختی

*هشاحل هختلف اخز
سهبیت آگبّبًِ سا ؿشح
دّذ.
*ػَاهل هخذٍؽ
وٌٌذُ آصادی سا تَهیح
دّذ.
*اّویت اخز سهبیت
سا دسن ًوبیذ.
*لبدس بِ گشفتي یه
هَسد سهبیت آگبّبًِ اص

ػبًفی-سٍاى حشوتی

 99دلیمِ

توشیي سٍی

آصهَى پبیبى تشم ٍ پشػؾ ٍ
پبػخ والػی –آصهَى
TOSCE
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ًظشی
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بیوبس اػتبًذاسد ببؿذ.

5

حشین

*هفَْم ساص حشفِ ای سا -ؿٌبختی

خلَكی ٍ

تَهیح دّذ.

ساصداسی

*اّویت ساص داسی ٍ
پیبهذ ّبی آى سا دسن
ًوَدُ ٍ هَسد بحث لشاس

ؿٌبختی ٍػبًفی
-ؿٌبختی

ػخٌشاًی ٍ بحث

وبهپیَتشٍ-یذیَ

پبػخ والػی-تحلیل ػٌبسیَ،

تؼبهلی ٍ پشػؾ ٍ

پشٍطوتَس-

ؿبیِ ػبصی

آصهَى TOSCE

پبػخ ،ؿبیِ ػبصی

هبطیهٍ-ایت

ؿذُ

ػٌبسیَ سٍی

بَسد

ًظشی

بیوبسیْب،ؿبیِ ػبصی
ػٌبسیَ دس هَسد

دّذ.
*تبؼبت افـبی ساص سا

 99دلیمِ

ًمذ ػٌبسیَ

آصهَى پبیبى تشم ٍ پشػؾ ٍ
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3

پشػٌل دسهبًی
-ؿٌبختی

هَسد بحث لشاس دّذ.
*اًَاع ساص داسی دس
ػیؼتن ّبی ػالهت
وـَسّبی هختلف سا

-ػبًفی

بیبى وٌذ.
*خَد سا بِ حفظ اػشاس
حشفِ ای همیذ بذاًذ.
*هفَْم حشین

-ؿٌبختی

خلَكی سا تَهیح

-ؿٌبختی

دّذ.

 -ػبًفی

*اًَاع حشین خلَكی
سا تَهیح دّذ.
*خَد سا هلضم بِ
سػبیت حشین خلَكی
بیوبساى ٍ ساص حشفِ ای
دس استببى ببػبیش حشفِ
هٌذاى ػالهت بذاًذ.

6

آؿٌبیی بباكَل

*اكَل حشفِ ای گشی

پشٍفـتبلیؼن

(پشٍفـٌبلیؼن) بشای

-ؿٌبختی

ػخٌشاًی ٍ بحث

وبهپیَتشٍ-یذیَ

تؼبهلی ٍ پشػؾ ٍ

پشٍطوتَس-

 99دلیمِ

اسائِ چبلؾ
ّبی هَجَد

آصهَى پبیبى تشم ٍ پشػؾ ٍ

%19
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(حشفِ ای

تىٌَلَطیؼت اتبق ػول

پبػخ ٍ وبس دس گشٍُ

هبطیهٍ-ایت

دس اكَل

گشی) ٍ

سا بیبى وٌذ.

ّبی وَچه،گشدؽ

بَسد

حشفِ ای

چبلـْبی
هشیَى بِ آى

*هلبدیك سػبیت اكَل
پشٍفـٌبلیؼن سا بحث

ػلوی

پبػخ والػی

ًظشی

گشی ٍ ساّىبس

-ػبًفی

بشای حل آى

وٌذ.
*چبلؾ ّبی هَجَد

-ؿٌبختی

دس ػیؼتن ػالهت دس
سابٌِ بب سػبیت اكَل
حشفِ ای گشی سا هَسد
بحث لشاس دّذ.

-ؿٌبختی ٍ

*ساّىبسّبیی بشای حل

ػبًفی

چبلؾ ّبی فَق اسائِ
ًوبیذ ٍ آى ّب سا بب ّن
همبیؼِ ٍ اٍلَیت بٌذی
وٌذ.

7

آؿٌبیی بب

*حمَق سا تؼشیف وشدُ

هٌـَس حمَق

ٍهفبد هٌـَس حمَق

تؼبهلی ٍ پشػؾ ٍ

بیوبس ٍ لَاًیي

بیوبس سا بشؿوشد.

پبػخ ٍ ساًذ ببلیٌی

ٍ هؼئَلیت
ّبی هشبَى بِ
آى

-ؿٌبختی

*هلبدیك سػبیت
حمَق بیوبس دس ّش یه

-ؿٌبختی

اص بٌذ ّبی پٌجگبًِ دس
هٌـَس حمَق بیوبس سا
هَسد بحث لشاس دّذ.
*اّویت سػبیت حمَق

-ػبًفی

بیوبس سا دسن ًوَدُ ٍ
خَد سا هلضم بِ سػبیت
آى بذاًذ.
*لَاًیي ٍ هؼئَلیت

-ؿٌبختی

 99دلیمِ

اسائِ گضاسؽ

آصهَى پبیبى تشم ٍ پشػؾ ٍ

ػخٌشاًی ٍ بحث

وبهپیَتشٍ-یذیَ

پبػخ والػی ،تحلیل

پشٍطوتَس-

اص ٍهؼیت

گضاسؿبت

هبطیهٍ-ایت

سػبیت هٌـَس

بَسد

حمَق بیوبس
دس بیوبسػتبى
ّبی آهَصؿی

%19
ًظشی
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ّبی لبًًَی هشبَى بِ
سػبیت حمَق بیوبس سا
ؿشح دّذ.

8

9

چبلـْبی اخاللی دس
آؿٌبیی بب
حشفِ ی پشػتبسی سا
چبلـْبی
هَسد بحث لشاس
اخاللی دس
دٌّذ .ساّىبسّبیی
حشفِ ی
بشای حل بشخی اص
پشػتبسی ٍ
سٍؽ تلوین چبلـْبی حشفِ ای
گیشی اخاللی اخاللی اسائِ دٌّذ .
ساّْبی تلوین
گیشی اخاللی سا بب
دس ًظش گشفتي سٍابي
اًؼبًی دس سؿتِ ّبی
هختلف ػلَم اًؼبًی ،
تَهیح دٌّذ .
ابؼبد هختلف تلوین
گیشیْبیبخاللی سا ًمذ
ًوبیٌذ.

ؿٌبختی،ػبًفی

آؿٌبیی بب

*اًَاع بشگِ ّبی

هفَْم هؼتٌذ

گضاسؽ ًَیؼی دس

تؼبهلی ٍ پشػؾ ٍ

ػبصی ٍ

حیٌِ وبسی خَد سا

پبػخ،حل هؼبلِ

گضاسؽ ًَیؼی

بـٌبػذ.

ٍ اخالق دس
پظٍّؾ

-ؿٌبختی

 99 Powerpointدلیمِ
ػخٌشاًی تؼبهلی
+
بب ًوبیؾ اػبلیذ –
ٍایت بشد
بحث دس گشٍّْبی
وَچه -پشػؾ ٍ
پبػخ-

-ؿٌبختی

ثبت یه

آصهَى پبیبى تشم ٍ پشػؾ ٍ

%19

پبػخ والػی ،تحلیل
گضاسؿبت

ػخٌشاًی ٍ بحث

وبهپیَتشٍ-یذیَ
پشٍطوتَس-

ًوًَِ گضاسؽ

هبطیهٍ-ایت

كحیح اص

بَسد

آهبدگی ّبی
تحلیل

ّبی هشبَى بِ گضاسؽ

گضاسؿبت

ًَیؼی سا هَسد بحث
-ؿٌبختی

*اسصؽ ٍ اّویت
هؼتٌذات هَجَد دس

ًظشی

لبل اص ػول ٍ

*اكَل ٍ اػتبًذاسد

لشاس دّذ.

 99دلیمِ

ؿشوت فؼبل
دس والع ٍ
هـبسوت دس
دسعً -مذ
فیلن ٍ بیبى
دیذگبّْب

پشػؾ ٍ پبػخ والػی -
آصهَى هیبى تشم ٍپبیبى تشم

-ؿٌبختی
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ًظشی
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2

ػیؼتن ػالهت سا
تَهیح دّذ.

سٍاى حشوتی-ؿٌبختی

*هضایبی هؼتٌذ ػبصی
سا بشؿوشد.
*لبدس بِ ثبت یه
ًوًَِ دس حیٌِ وبسی
خَد ببؿذ.
*اكَل اخالق دس
تحمیمبت پضؿىی سا
ؿشح دّذ.

19

آؿٌبیی بب

*فشق بیي للَس ٍ

خٌبّبی حشفِ

تملیش سا تـخیق

-ؿٌبختی

ای ٍ اًَاع آى ٍ دّذ.
ٍظبیف اػوبی
تین ػالهت دس
هَاجِْ بب ایي
خٌب ّب

*هفبّین اٍلیِ دس

-ؿٌبختی

-ؿٌبختی

پضؿىی سا تَهیح دّذ.
-ؿٌبختی

ػالهت دس هَاسد بشٍص
خٌب اص ًشف خَد یب
ّوىبساى سا هَسد بحث
لشاسدّذ.

-ؿٌبختی

*سٍؽ الشاس بِ خٌب ٍ
ؿشح خٌب ساتَهیح
دّذ.
-هَاسدی اص ؿشح خٌب

پبػخ والػیً،مذ گضاسؿبت

تؼبهلی ٍ پشػؾ ٍ

پشٍطوتَس-

تْیِ گضاسؽ

داًـجَیبى ،آصهَى TOSCE

پبػخ،تحلیل گشٍّی

هبطیهٍ-ایت

دس هَسد

ػٌبسیَ ّبی اخاللی

بَسد

خٌبّبی
كَست

*اًَاع خٌب ّبی

*ٍظبیف اػوبی تین

ػخٌشاًی ٍ بحث

وبهپیَتشٍ-یذیَ

پضؿىی بِ

صهیٌِ خٌبّبی پضؿىی
سا هَسد بحث لشاس دّذ.

99د لیمِ

تحمیك ٍ

آصهَى پبیبى تشم ٍ پشػؾ ٍ

ؿٌبختی ػبًفی-ؿٌبختی

ػیؼتوی

%19
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سا تحلیل ًوبیذ.
-
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-ؿٌبختی

هَهَػبت

-هؼبئل اخاللی هشبَى

خبف اخاللی

بِ آغبص حیبت سا (سٍؽ

تؼبهلی ٍ پشػؾ ٍ

دس آغبص ٍ پبیبى

ّبی ووه ببسٍسی-

پبػخ،تحلیل گشٍّی

هبطیهٍ-ایت

حیبتٍ ،

ػمي ٍ ولًَیٌگ ٍ

ػٌبسیَ ّبی اخاللی

بَسد

هشالبت ّبی

ًبٌّجبسی ّبی هبدس

هؼٌَی دس

صادی) هَسد بحث لشاس

بیوبس تشهیٌبل

دّذ.
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اسائِ گضاسؽ

آصهَى پبیبى تشم ٍ پشػؾ ٍ

ػخٌشاًی ٍ بحث

وبهپیَتشٍ-یذیَ

پبػخ والػیً،مذ گضاسؿبت

پشٍطوتَس-

دس هَسد

داًـجَیبى ،آصهَى TOSCE

تحلیل
گشٍّی
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ًظشی

ػٌبسیَ ّب
-ؿٌبختی

هؼبئل اخاللی دسهشاحل پبیبى حیبت سا
بحث ًوبیذ(بیوبس
تشهیٌبل ،هشالبت ّبی
هؼٌَی ٍ یَتبًبصی )
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استببى بب بیوبس

خبش ًبگَاس سا ًؼشیف

دس دادى اخببس

ًوبیذ.

ًبگَاس ٍ
هَهَػبت
خبف اخاللی
دس تؼبسم
هٌبفغ

اّویت اسائِ هٌبػب
خبش ًبگَاس سا اص دیذگبُ
بیوبساى ٍ اسائِ
دٌّذگبى خذهبت
ػالهت بیبى وٌذ.
اكَل اٍلیِ استببى بب
بیوبس بشای دادى اخببس
ًبگَاس سا بیبى ًوبیذ.
هشاحل دادى خبش
ًبگَاس سا ؿشح دّذ.

-ؿٌبختی

 99دلیمِ

ًوبیؾ فیلن

آصهَى پبیبى تشم ٍ پشػؾ ٍ

ػخٌشاًی ٍ بحث

وبهپیَتشٍ-یذیَ

پبػخ والػیً،مذ گضاسؿبت

تؼبهلی ٍ پشػؾ ٍ

پشٍطوتَس-

آهَصؿی دس

داًـجَیبى ،آصهَى TOSCE

پبػخ،تحلیل گشٍّی

هبطیهٍ-ایت

هَسد دادى

ػٌبسیَ ّبی اخاللی

بَسد

اخببس ًبگَاس
بیبى
دیذگبّْبی
فشاگیشاى ٍ
بحث

%19
ًظشی

2

تؼبسم هٌبفغ ٍ
هذیشیت تؼبسم سا دس
هؼبئل ػالهت هَسد
بحث لشاس دّذ
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ساّىبسّبیی بشای حل
آؿٌبیی بب
بشخی اص چبلـْبی
چبلـْبی
اخالق حشفِ ای اسائِ
اخاللی دس
دٌّذ .
حشفِ ی
ساّْبی تلوین
پشػتبسی ٍ
سٍؽ تلوین گیشی اخاللی بب دس
گیشی اخاللی ًظش گشفتي سٍابي
اًؼبًی دس سؿتِ ّبی
هختلف ػلَم اًؼبًی ،
هٌٌبك بب اخالق
پشػتبسی سا تَهیح
دٌّذ.
ابؼبد هختلف تلوین
گیشیْبی اخاللی سا
ًمذ ًوبیٌذ .
دس هببحث هشبَى بِ
تلوین گیشیْبی
اخاللی دس هشالبتْبی
هذدجَیبى هـبسوت
وٌٌذ.

ؿٌبختی،
ػبًفی ،سٍاًی -
حشوتی

ًوبیؾ ػٌبسیَ-
بحث دس گشٍّْبی
وَچه -هببحثِ -
پشػؾ ٍ پبػخ

 99 Powerpointدلیمِ
+
ٍایت بشد

ؿشوت فؼبل
دس واللغ ٍ
هـبسوت دس
دسع-اسائِ
هلبدیك
چبلـْبی
اخبلمی دس
هحیي
ببلیٌی ً-مذ
ػٌبسیَ ٍ
بیبى
دیذگبّْب

TOSCEپشػؾ ٍ پبػخ
والػی ٍآصهَى هیبى تشم
ٍپبیبى تشم
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+
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گیشی اخاللی ًظش گشفتي سٍابي
اًؼبًی دس سؿتِ ّبی
هختلف ػلَم اًؼبًی ،
هٌٌبك بب اخالق
پشػتبسی سا تَهیح
دٌّذ.
ابؼبد هختلف تلوین
گیشیْبی اخاللی سا
ًمذ ًوبیٌذ .
دس هببحث هشبَى بِ
تلوین گیشیْبی
اخاللی دس هشالبتْبی
هذدجَیبى هـبسوت
وٌٌذ.
15

آؿٌبیی بب
لَاًیي ٍ
همشسات ٍ
تخلفبت
حشفِای

جشم ٍهجبصات
ساتؼشیف وٌٌذ .
تخلفبت ویفشی
ٍاًَاع آییي ًبهِ ّبی
اًتظبهی ٍ هجبصاتْبی
اػالهی هشبَى بِ
جشاین ٍتخلفبت
پضؿىی سا بـٌبػٌذ .
ًؼبت بِ حوبیت اص
حمَق هذدجَیبى
هتؼْذ ببؿٌذ.
هٌبفغ هذدجَیبى سا
بش هٌبفغ ؿخلی
خَد تشجیح دٌّذ.

اخبلمی دس
هحیي
ببلیٌی ً-مذ
ػٌبسیَ ٍ
بیبى
دیذگبّْب

ؿٌبختی،
ػبًفی ،سٍاًی -
حشوتی

 99 Powerpointدلیمِ
ػخٌشاًی تؼبهلی
+
بب ًوبیؾ اػبلیذ –
ٍایت بشد
ًوبیؾ ػٌبسیَ-
بحث دس گشٍّْبی
وَچه-

ؿشوت فؼبل
دس وبلغ ٍ
هـبسوت دس
دسع -اسائِ
هلبدیك
ًمن حمَق
بیوبس دس
هحیي
ببلیٌیً -مذ
ػٌبسیَ ٍ
بیبى
دیذگبّْب

TOSCEپشػؾ ٍ پبػخ
وبلؼی ٍآصهَى هیبى تشم
ٍپبیبى تشم
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 -16جلؼِ ػولی

بب بیوبساى بؼتشی دس
آؿٌبیی بب
ػلؼلِ هشاتب بخؾ استببى دسهبًی
ٍ سٍابي حشفِ بشلشاس ًوبیٌذ .سٍابي
ای دس هحیي حشفِ ای تین دسهبى
سا هـبّذُ ٍ ًمذ
وبس-
ًوبیٌذ .یه بشسػی
چبلـْبی
وبهل پشػتبسی )
اخالق
پشػتبسی دس ؿبهل اخز ؿشح
حبل ،هـبّذُ ٍ
ببلیي
هؼبیٌِ( سا بب سػبیت
اكَل اخاللی اًجبم
دٌّذ.
ثبت ؿشح حبل ٍ
گضاسؿبت ٍ
هؼتٌذػبصی الذاهبت
پشػتبسی سا اًجبم
دٌّذ.
بب ػلؼلِ هشاتب ٍ
همشسات حشفِ ای
پشػتبسی آؿٌب ؿًَذ.
بب ػیؼتن سػیذگی
بِ ؿىبیبت گیشًذگبى
خذهبت آؿٌب ؿًَذ.
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جلؼِ
اسصؿیببی
پبیبى دٍسُ

جلؼِ اسصؿیببی پبیبى
دٍسُ

ؿٌبختی،
ػبًفی ،سٍاًی –
حشوتی

ػخٌشاًی ،پشػؾ
ٍ پبػخ ،ایفبی
ًمؾ

آصهَى ٍ MCQ
تـشیحی

دفتش گضاسؽ،
پشًٍذُ ببلیٌی
بیوبس ،فشهْبی
سایج بخؾ،
بشًبهِ پشػٌلی،
پَػتش هٌـَس
حمَق بیوبس،
كٌذٍق گضاسؽ
خٌب ٍ كٌذٍق
اًتمبدات ٍ
پیـٌْبدات

 129دلیمِ

 99دلیمِ

ساًذ ببلیٌی ،ساًذ ببلیٌی ،اجشای ػولی
اجشای ػولی هؼبیٌبت ،بحث ٍ پشػؾ
ٍپبػخ ،هـبّذُ
هؼبیٌبت،
بحث ٍ
پشػؾ
ٍپبػخ،
هـبّذُ

حوَس دس
جلؼِ آصهَى
ٍ اسائِ وبهل
تىبلیف دس
ّش جلؼِ
دسػی

آصهَى  ٍ MCQتـشیحی

_______
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تؼداد جلسات11 :جلؼِ ؿبهل تذسیغ والػی ٍ وبسگشٍّی ٍ آصهَى هیبى تشم ،یه جلؼِ هَاجِْ صٍدسع ببلیتی ٍ ساًذ بب سٍیىشد اخالق پضؿىی ٍ اكَل پشٍفـتبلیؼن ٍ هَ یه جلؼِ آصهَى ًْبیی

هقررات درس ٍ اًتظارات از داًشجَیاى:
حوَس بِ هَلغ ٍ هٌظن دس والع
ؿشوت فؼبل دس بشًبهِ ّبی وبسگشٍّی ٍ بحث ّبی گشٍّی
پبػخگَیی بِ ػَاالت ّش جلؼِ دسػی

اسائِ وبهل تىبلیف دس ّش جلؼِ دسػی
هٌبلؼِ هحتَای تذسیغ ؿذُ ٍ آهبدگی بشای پبػخگَیی بِ ػَاالت دس توبهی جلؼبت دسػی
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