
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 تکنولوژی پرتوشناسی وه فراگير :گر                  اخالق حرفه ای     : عنوان درس 

 محمد کشتکاردکتر  نام استاد :                                                     97-98 دوم   نيمسال :

  واحد تئوری  1تعداد واحد :      دوشنبه ها  روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسه موضوع جلسه

 اول  
 تعریف اخالق حرفه ای و اهمیت آن

 تعریف و مفهوم اخالق و اخالق حرفه ایآشنایی با -1

 یادگیری اهمیت اخالق حرفه ای  -2

 تاریخچه و اهمیت اخالق پزشکی را بداند ق در پزشکیتاریخچه اخال دوم

 منشور حقوق بیمار را بداند. منشور حقوق بیمار سوم

  قوانین پزشکی و قصور حرفه ای  چهارم

  اخالق حرفه ای در رادیولوژی پنجم

  آیین نامه های انتظامی و مجازات اسالمی ششم

  مسائل اخالقی در ارتباط با مرگ هفتم

  خالق و پژوهشا هشتم

  اخالق در آموزش نهم

   دهم

   يازدهم

   دوازدهم



 

 طرح جامع تدریس 

  (Course Plan)  
 

 تکنولوژی پرتوشناسی گروه فراگير :                 اخالق حرفه ای   عنوان درس :

 کشتکاردکتر  نام استاد :                                                97-98 دوم  نيمسال :

 ندارد :  پيشنياز                                                  واحد تئوری 1  تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

 آشنایی با اصول اخالقی، قوانین، مقررات و استانداردها در ارائه خدمات مربوط به تصویربرداری پزشکی

 :اهداف ويژه 

 وره قادر باشند:در خاتمه د یستیبا انیدانشجو

 کلیات اخالق حرفه ای و ضرورت آن را بداند. -1

 تاریخچه اخالق در پزشکی و اخالق پزشکی در ایران را شرح دهد.  -2

 مسائل اخالقی در ارتباط با مرگ را بداند. -3

 اصول اخالقی در تحقیقات را شرح دهد. -4

 نقش اخالق حرفه ای در رشته رادیولوژی را شرح دهد. -5

 ائه خدمات در رادیولوژی را شرح دهد.استانداردها در ار -6

 عناصر اصلی رضایت آگاهانه را بداند. -7

 کدهای اخالقی در پژوهش را بشناسد. -8

 

 

 

 : روش تدريس 

 بهمراه پرسش و پاسخ یو بصر یسمع لیبا استفاده از وسا یسخنران

 

 

 

 

 

 

 



 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 کوییز -

 امتحان پایان ترم -
 

 

 منابع مطالعه : 
  ق و اخال ق ررهه ای تالف  مممد ررفمی مدیسهخالا – 1

 پزشک و مالرظات اخالقی تالف  دکتر باقر الریجانی -2

 




