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 شرح درس:

را در نظام سالمت و ارائه خدمات درمانی تبیین نموده و ضمن آشنا  ای، تالش دارد تا جایگاه کارشناس اتاق عمل درس اخالق و مقررات حرفه 

قوانین و  های حقوق بیمار، استانداردهای مراقبت، ای، با مفاهیم و جنبهو تاریخچه اصول اخالق پزشکی و اخالق حرفه نمودن دانشجو با کلیات

 ، لزوم پایبندی به این تعهدات را تاکید نماید. اتاق عملای در ای، تعهدات و الزامات حرفه مقررات حرفه 

 كلي: هدف

بطور و قوانین، مقررات و استانداردها در ارائه خدمات در نظام سالمت بطور عام و اتاق عمل  ایآشنایی با مفاهیم اخالق پزشکی، اخالق حرفه 

 خاص و ایجاد نگرش و حساسیت در زمیته تفکر و استدالل اخالقی 

 اختصاصي اهداف

 فراگیر: که رود می انتظار درس این پایان از پس

 . شرح دهدکلیات و تاریخچه مختصری از اخالق پزشکی را 

 . را توضیح دهدهای اخالقی ها و رویکردهای حل مسائل و چالشوری تئ

 توضیح دهد.  ای رااهمیت و کاربرد اخالق پزشکی و اخالق حرفهای و مفاهیم اخالق پزشکی و حرفه

 .  را بیان کندمفاد منشور حقوق بیماران 

 مسائل اخالقی رایج در مورد پایان حیات را توضیح دهد. 

 ین مربوط به سقط جنین و درمان های جدید ناباروری را شرح دهد. مسائل اخالقی و قوان

 .را برشمردای در محدوده کاری خود های حقوقی و قانونی و قصور حرفه موضوعات و مسئولیت

 موضوعات قانونی مربوط به مستندسازی در اتاق عمل را شرح دهد. 

 مسائل اخالقی و قانونی در اتانازی را بیان کند. 

 ی و قانونی در تغییر جنسیت را بیان کند. مسائل اخالق

 کند.  انیرا ب اهدای عضودر  یو قانون ی مسائل اخالق

 نحوه پذیرش بیماران خاص در اتاق عمل را شرح دهد. 

 مسائل قانونی در بیماران قربانی جنایت را ذکر کند. 

 

 

 

 

 

 
 



 اهداف  موضوع  تاریخ جلسه
 سنجش آغازین، تبیین اهداف و انتظارات  1

مرتبط با اخالق حرفه ای در اتاق   مفاهیم

 عمل 

 کلیات علم اخالق

 تعریف اخالق پزشکی را در یک سطر بیان کند.

 موارد اخالق حرفه ای در اتاق عمل را شرح دهد. 

 اصطالحات رایج در اخالق و حقوق را نام ببرد. 

 ارزشیابی تشخیصی  2

 مسائل قانونی در اتاق عمل و  مستندسازی 

 تاق عمل را شرح دهد.ازی مراقبت ها در اشیوه مستندس

 قانون را تعریف کند.

 منشور حقوق بیمار را شرح دهد. 

 حقوق تکنولوژیست اتاق عمل را ذکر کند. 

 مسائل مربوط به برائت و رضایت را شرح دهد.
 ناباروری را در یک سطر تعریف کند.  باروری ، سقط و ناباروری   3

 توضیح دهد.  مالحظات اخالقی در سقط جنین را 

 ذیرش و توجهات مورد نیاز در بیماران کاندید سقط جنین بیان کند.نحوه پ

 فتواها و قوانین مربوط به درمان های جدید ناباروری را شرح دهد.
 اتانازی و مرگ   4

 آزمون تکوینی 

 اتانازی را تعریف کند.

 انواع اتانازی را بیان کند. 

 شرح دهد.احکام و قوانین مربوط به اتانازی را 

 مار در اتاق عمل را توضیح دهد. قوانین مربوط به فوت بی
 

 مراقبت از بیمار در مراحل پایان زندگی شرح دهد.  اهدای عضو   5

 شرایط اهدای عضو را بیان کند. 

 مالحظات قانونی در بیماران گیرنده و دهنده عضو بیان کند. 

 
 تغییر جنسیت   6

 پذیرش بیماران خاص  

 ه تغییر جنسیت را توضیح دهد. قوانین مربوط ب

 ه پذیرش بیماران خاص در اتاق عمل را شرح دهد.نحو

 مالحظات قانونی در بیماران قربانی جنایت بیان کند 
  آزمون تراکمی   7

 

 

 

 

 ش تدريس:رو

ین و آنالین از طریق سامانه  به صورت آفال   به منظور دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده مباحث این درس به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ

 س میگردد. تدری ، ادوب کانکت و زینومیت نوید و اسکای روم

 الگوی تدریس:پیش سازمان دهنده 

 وظایف و تکالیف دانشجو: 



 دانشجویان می بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشند. -1

 .در مباحث درس شرکت فعال داشته باشند باید دانشجویان -2

 روش ارزشیابی دانشجو: 

 

 نمره درصد  شرح فعالیت  ردیف 

 1 5 عال در مباحثحضور منظم و شرکت ف 1

 19 95 ازمون تراکمی  2

 

 منابع مطالعه:
 1394انتشارات جامعه نگر   ،یسادات الی در اتاق عمل، ل  یااخالق حرفه -1

   1389 یانتشارات حقوق ،یمحمود عباس ،یپزشک تی مسئول -2

 مطالعه بیشتر: منابع برای 

 1389 یمحقق داماد، انتشارات حقوق یمصطف دی... دکتر سات ی آ ،یفقه پزشک -3

 1392فردا،  ی انتشارات برا ،ی دوره دو جلد  ،یجانیدکتر باقر الر ،یالحظات اخالقپزشک و م -4

 1388  ی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ماریمنشور حقوق ب -3


