
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 هبهبیی در هطبٍرُ ارضذ کبرضٌبسی دٍم تزم داًطجَیبى مخاطبان: هبهبیی هطبٍرُ در ای حزفِ اخالقعنوان درس :    

 21-23شنبه ساعت ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                      ٍاحذ 1تعدادواحد: 
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 ًذارد درس و پیش نیاز:

 

 هبهبیی هطبٍرُ در ای حزفِ اخالق اصَل ٍ هببًی بب آضٌبیی هدف کلی درس :
 :درس شرح

 حزفِ تببطار ٍ هذدجَ بب بزخَرد در آًْب کبربزد اّویت بِ ای حزفِ هسئَلیتْبی ٍ اخالق ضٌبخت ضوي فزاگیزاى

 .بزد هی پی ای

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 هختلف هذاّب در اخالق ٍ اخالق تئَریْبی ٍ هببًی بب آضٌبیی-1

 آى بب بزخَرد ًحَُ ٍ ای حزفِ خغبّبی بب آضٌبیی -2

 بیوبر حقَق ٍ پشضکی ّبی رضتِ در اخالق بب آضٌبیی-3

 ایزاى در هبهبیی حزفِ اخالقی کذّبی ٍ هبهبیی در اخالق بب آضٌبیی -4

 جٌیي ٍ هبدر :ضبهل هبهبیی هطبٍرُ در حقَقی هسبئل ٍ ای حزفِ اخالق بب آضٌبیی -5

 حزهت ّتک ٍ تجبٍس سقظ، :ضبهل هبهبیی هطبٍرُ در حقَقی هسبئل ٍ ای حزفِ اخالق بب آضٌبیی -6

 ٍ جٌسی هسبئل اسدٍاج، اس قبل بٍرُهط :ضبهل هبهبیی هطبٍرُ در حقَقی هسبئل ٍ ای حزفِ اخالق بب آضٌبیی 7-

 ببرٍری سٌیي سًبى

 پضٍّص در اخالق بب آضٌبیی -8

 

 هختلف هذاّب در اخالق ٍ اخالقی تئَریْبی ٍ هببًی بب آضٌبیی :اًل جلسو کلی ىدف
 :اًل جلسو ًیژه اىداف

 ببشد قبدر دانشجٌ پبیبن در

 .دّذ تَضیح را فولی اخالقیبت ٍ تقزیف را اخالق فلن 1-1

 .دّذ ضزح را ٍؽیفِ اصبلت ٍ سَدهٌذی اصبلت ّبی ًؾزیِ 1--2

 .کٌذ بیبى را فوَهی هٌفقت ٍ اپیکَریسن گزایی، لذت جولِ اس هختلف اخالقی هکبتب 3-1

 .ًوبیذ هقبیسِ ّن بب را گزایی قذرت ٍ گزایی تغَر گزایی، فبعفِ هکبتب 1--4

 .دّذ َضیحت را گزایی سّذ ٍ اًشٍاعلبی کبًت، هبرکسیستی، هکبتب 5-1

 .کٌذ بیبى آًزا پیزٍاى ًؾزات اس هَرد دٍ ٍ دادُ ضزح را ٍجذاى هکتب 6-1

 .ًوبیٌذ تطزیح ارسغَ ٍ افالعَى ٍ سقزاط اخالقی هکتبْبی 7-1

 آى بب بزخَرد ًحَُ ٍ ای حزفِ خغبّبی بب آضٌبیی :دًم جلسو کلی ىدف
 : جلسو دًم ًیژه اىداف

 ببشد قبدر دانشجٌ پبیبن در

 .دّذ تَضیح را پشضکی خغبّبی هفَْم-1-2

 .دّذ تَضیخ را کذام ّز ٍ بزدُ ًبم را پشضکی خغبّبی اًَاؿ-2-2

 .دّذ تَضیح کطَر سغح در را آهَسضی هختلف سغَح ٍ ّب ردُ 2-3

 .دّذ ضزح را پشضکی خغبّبی ضذت ٍ هیشاى -4-2



 .دّذ ضزح را خغبّب بِ سیستوی ٍ فزدی ًگبُ ٍ ًوَدُ لیست را پشضکی خغبّبی فَارض -5-2

 .بزضوزد را پشضکی خغبّبی اس پیطگیزی ّبی رٍش کزدُ بیبى را پشضکی خغبّبی فلل -6-2

 

 بیوبر حقَق ٍ پشضکی ّبی رضتِ در اخالق بب آضٌبیی :سٌم جلسو کلی ىدف
 : سٌم جلسو ًیژه اىداف

 ببشد قبدر دانشجٌ پبیبن در

 .دّذ ضزح یبدً ٍ ایزاى در را آى تبریخچِ ٍ تقزیف را پشضکی اخالق -1-3

 .ببزد ًبم را پشضکی اخالق در هغزح هَضَفبت ٍ دادُ ضزح را ًَیي پشضکی اخالق -2-3

 .دّذ تَضیح را ًَیي پشضکی اخالق در فلسفی رٍیکزدّبی -3-3

 .ًوبیذ هقبیسِ ّن بب دادُ ضزح را گزا هَرد ٍ گزا فبیذُ گزا، هزاقبت گزا، ٍؽیفِ گزا، اصَل رٍیکزدّبی =4-3

 .کٌذ تقزیف را بیوبر حقَق در هغزح ّبی ٍاصُ ٍ هفبّین -5-3

 .دّذ ضزح را ایزاى ٍ دًیب در بیوبر حقَق تبریخچِ-6-3

 .دّذ تَضیح کبهل عَر بِ را بیوبر حقَق تذٍیي هزاحل -7-3

 .دّذ تَضیح را ایزاى در بیوبر حقَق هٌطَر -8-3

 

 ایزاى در هبهبیی حزفِ اخالقی کذّبی ٍ هبهبیی در اخالق بب آضٌبیی :چيبرم جلسو کلی ىدف
 :چيبرم جلسو ًیژه اىداف

 ببشد قبدر دانشجٌ پبیبن در

 .کٌذ بیبى را هبهب ًقص اخالقی ابقبد ٍ دادُ ضزح را اخالقی ضوبًتْبی ٍ هبهبیی حزفِ -1-4

 .دّذ ضزح را پضٍّطگز ٍ هطبٍر دٌّذُ، آهَسش درهبًگز، فٌَاى بِ هبهب اخالقی ًقص -2-4

 .دّذ تَضیح را هبهب ای حزفِ تقْذات حَسُ در اخالقی کذّبی -3-4

 .دّذ ضزح را ّوزاّبى ٍ هذدجَیبى بِ هبهبیی خذهبت ارائِ حَسُ در اخالقی کذّبی -4-4

 .دّذ تَضیح را خَد بب ارتببط حَسُ در ٍ هبهب ّوکبراى بب ارتببط حَسُ در اخالقی کذّبی -5-4

 .دّذ ضزح را پزٍرش ٍ آهَسش حَسُ در اخالقی کذّبی -6-4

 .دّذ تَضیح را هذیزیت حَسُ در اخالقی کذّبی -7-4

 

 جٌیي ٍ هبدر :ضبهل هبهبیی هطبٍرُ در حقَقی هسبئل ٍ ای حزفِ اخالق بب آضٌبیی :پنجن جلسو کلی ىدف
 :پنجن جلسو ًیژه اىداف

 ببشد قبدر دانشجٌ پبیبن در

 .ضَد آضٌب هبهبیی ای حزفِ خغبّبی بب -1-5

 .دّذ ضزح را ًًَیقب پشضکی ًؾز اس حبهلگی -2-5

 .ضَد آضٌب ببردار هبدر هحذٍدُ در پشضکی قصَر قَاًیي بب -3-5

 .ضَد آضٌب جٌیي هحذٍدُ در پشضکی قصَر قَاًیي بب -4-5

 بیبى بیوبر در را اسزار حفؼ ضزایظ ٍ دادُ ضزح را آى قَاًیي ٍ ) پشضکی خغبی ( اًگبری سْل ٍ غفلت -5-5

 .کٌذ

 .دّذ ضزح را خبًَادُ ٍ هبدر بب ارتببط در را هبهبیی حزفِ قبًًَی جٌبِ-6-5

 ) ....ٍ فَت اس قبل هبدر اؽْبرات ًبهِ، گَاّی صذٍر هبهب، دادى ضْبدت هَالیذ، کٌتزل( قبیل اس قبًًَی هَارد -7-5

 .دّذ تَضیح را

 ّتک ٍ تجبٍس سقظ، :ضبهل هبهبیی هطبٍرُ در حقَقی هسبئل ٍ ای حزفِ اخالق بب آضٌبیی :ششن جلسو کلی ىدف

 حزهت
 :ششن جلسو ًیژه اىداف



 ببشد قبدر دانشجٌ پبیبن در

 .کٌذ بیبى را جٌبیی سقظ بب هزتبظ تقبریف -1-6

 .دّذ ضزح را جٌیي سقظ بِ هزبَط قَاًیي-2-6

 .بذاًذ را حزهت ّتک بب هزتبظ تقبریف -3-6

 .دّذ ضزح را جٌسی تجبٍس اًَاؿ -4-6

 .دّذ تَضیح را بکبرت پزدُ هقبیٌِ عزس -5-6

 .دّذ ضزح را بکبرت پزدُ پبرگی ٍ حزهت ّتک تبئیذ خصَظ در تطخیصی ّبی رٍش -6-6

 .کٌذ بیبى را حزهت ّتک ٍ فٌف بِ تجبٍس بب هزتبظ قَاًیي -7-6

 .دّذ تَضیح را جٌیي سقظ بِ هزبَط قَاًیي ٍ ضزایظ ٍ اسالم ًؾز-8-6

 

 هبهبیی هطبٍرُ در حقَقی هسبئل ٍ ای حزفِ اخالق بب آضٌبیی  :ىفتن جلسو کلی ىدف

 ببرٍری سٌیي سًبى ٍ جٌسی هسبئل اسدٍاج، اس قبل هطبٍرُ :ضبهل
 :ىفتن جلسو ًیژه اىداف

 ببشد قبدر دانشجٌ پبیبن در

 .دّذ تَضیح را خبًَادُ تٌؾین ٍ فزسًذآٍری ٍ ببرداری جٌسی، هسبئل اسدٍاج، سهیٌِ در اًسبًْب حقَق -1-7

 .دّذ ضزح را اسدٍاج سا قبل هطبٍرُ در اخالقی اصَل رفبیت -2-7

 .کٌذ بیبى را جٌسی هسبئل هَرد در هطبٍرُ اخالقی اصَل -3-7

 .دّذ تَضیح را جٌیي اّذای ٍ ای اجبرُ رحن گبهت، اّذای در افزاد ببرٍری حقَق -4-7

 .دّذ ضزح را ببرٍری بْذاضت هطبٍرُ در اخالقی اصَل -5-7

 .دّذ َضیحت را ًبببرٍر سٍجیي بِ جٌیي اّذای ًحَُ قبًَى -6-7

 .کٌذ بیبى را اّذا اًَاؿ در فزسًذی ٍالذ حقَق ٍ هحزهیت ًسب، بزرسی 7-7

 .دّذ ضزح را هتقبضیبى بب صحیح هطبٍرُ ًحَُ ٍ ای اجبرُ رحن کبرگیزی بِ رٍش هٌفی ٍ هثبت ابقبد -8-7

 تَضیح را لذیٌیٍا تکبلیف ٍ ًفقِ ٍ تزبیت ًگْذاری، لحبػ اس جٌیي گیزًذُ اّذاء سٍجیي تکبلیف ٍ ٍؽبیف 7-9

 .دّذ

 پضٍّص در اخالق بب آضٌبیی  :ىشتن جلسو کلی ىدف
 :ىشتن جلسو ًیژه اىداف

 ببشد قبدر دانشجٌ پبیبن در

 .دّذ ضزح را پضٍّص در اخالقی هسبیل بزرسی تبریخچِ -1-8

 .دّذ تَضیح را پشضکی پضٍّص در اخالقی کذّبی تذٍیي -2-8

 .دّذ ضزح را پشضکی ّبی پضٍّص در اخالقی کذّبی -3-8

 .دّذ ضزح را پضٍّص در اخالقی هالحؾبت -4-8
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 سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ روش تدریس:

 

 پروژکتور ویدیو –  برد وایت وسایل آموزشی :

 
 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

حضًر فعال در 

 کالس

تمامی جلسات  9% -

طبق بروامه ریسی 

 آمًزشی 

در ساعت 

 کالس

از جلسه ديم به  %01 - ارائه کىفراوس

 بعد

در ساعت 

 کالس

در ساله  پایان ترم %59 چىد گسیىه ای آزمًن پایان ترم

 امتحاوات

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضَر هٌؾن ٍ بوَقـ درکالط      

 ضزکت در بحث ّبی گزٍّی ٍ پبسخ بِ سَاالت هغزح ضذُ در کالط      

 خبهَش ًوَدى تلفي ّوزاُ در کالط درط     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 دانشکده: EDOنبم ً اهضبی هدرس:             نبم ً اهضبی هدیر گرًه:                نبم ً اهضبی هسئٌل

 تبریخ تحٌیل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 



 اخالق حرفه ای جدول زمانبندی درس                           

 (هفته ايل8) 8-01شىبه روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 16/11/95 
 

 دکتز حیذرپَر هختلف هذاّب در اخالق ٍ اخالق تئَریْبی ٍ هببًی

2  

23/11/95 

 دکتزحیذرپَر+داًطجَیبى آى بب بزخَرد ًحَُ ٍ ای حزفِ خغبّبی 

3  

33/11/95 

 دکتزحیذرپَر+داًطجَیبى بیوبر حقَق ٍ پشضکی ّبی رضتِ در اخالق

4 7/12/95 
 

 در هبهبیی حزفِ اخالقی کذّبی ٍ هبهبیی در اخالق

 ایزاى

 دکتزحیذرپَر+داًطجَیبى

5 14/12/95 
 

 هبهبیی هطبٍرُ در حقَقی هسبئل ٍ ای حزفِ اخالق

 جٌیي ٍ هبدر :ضبهل

 دکتزحیذرپَر+داًطجَیبى

6 21/12/95 
 

 هبهبیی هطبٍرُ در حقَقی هسبئل ٍ ای حزفِ اخالق

 حزهت ّتک ٍ تجبٍس سقظ، :ضبهل

 دکتزحیذرپَر+داًطجَیبى

7  

19/1/96 

 هبهبیی هطبٍرُ در حقَقی هسبئل ٍ ای حزفِ اخالق

 سًبى ٍ جٌسی هسبئل اسدٍاج، اس قبل هطبٍرُ :ضبهل

 ببرٍری سٌیي

 دکتزحیذرپَر+داًطجَیبى

8 26/1/96 
 

 دکتزحیذرپَر+داًطجَیبى پضٍّص در اخالق

 


