
 بسمه تعالی 

اسدآباددانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

پزشکیعلوم و توسعه آموزش  مرکز مطالعات  

 کمیته برنامه ریزی درسی

 

 طرح درسفرم 

 

 شرح درس:

روشن  و جامعه را یپزشک ستمیس در یپزشک تیفور نیتکنس گاهیاست که جا یاز جمله دروس یاخالق و مقررات حرفه ا 

 انیرا ب یموجود در حرفه آشنا نموده و لزوم آراسته بودن به اخالق اسالم نیمقررات و قوان ات،یدانشجو را با اخالقو نموده 

 .ندینما یم

 
 

 منابع:
  اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه” میستوویچ جوزف ، هفن برنت، کارن کیت“  

  میانیاورژانس های طبی پیش بیمارستانی ” بلد سو برایان، پورتر رابرت، چری ریچارد“ 

 اورژانس های طبی پیش بیمارستانی”  بک روندا، اندرو پالک،استیون رام 

 
 

 ارزشیابی:

    پایانی            تکوینی ارزشیابی: 

 02مره کل:ن

 نمره  12ترم: آزمون پایان      نمره    5ترم: آزمون میان  نمره        0تکلیف:           0 کوئیز:       1 :حضور فعال

 اول ، ترمکاردانی فوریت های پزشکی رشته و مقطع تحصیلی: اخالق و مقررات حرفه ای  عنوان کامل درس:

 نداردنیاز: پیش دومنیمسال:     1401-1400سال تحصیلی: 

 02تعداد فراگیران: واحد 1:تعداد واحد

 ساعت(: -زمان برگزاری کالس)روز

 12-10ساعت  یکشنبه ها

 □کارآموزی        □عملی          تئورینوع درس: 

 15/20/1221خاتمه کالس: تاریخ 21/11/1222شروع کالس: تاریخ

 پست الکترونیک مدرس: مرضیه اصالنیخانم  نام و نام خانوادگی مدرس:

Aslanm63@yahoo.com 

 خانم اصالنی درس مسئول درس:م -  گروه مدرسین:



  □جور کردنی             صحیح و غلط               چند گزینه ای      تشریحی    □شفاهی:   میان ترم آزموننوع 

 □جور کردنی            صحیح و غلط         چند گزینه ای          تشریحی       □شفاهی   پایان ترم: نوع آزمون
 

 در کالس درس:ای از مقررات آموزشی گزیده

 .دانشجو موظف است قبل از حضور استاد در کالس حاضر باشد 

 .خاموش کردن تلفن همرا در کالس درس الزامی است 

 دباشسواالت و آمادگی برای یادگیری میپاسخ به  ،کت فعال در بحثشامل شردرس  دانشجو در کالس های فعالیت.  

  خواهد شدشود، درس مربوطه حذف ساعات جلسات  11/2در صورتی که غیبت دانشجو در کالس بیش از. 

 ای دانشجویان طبق پوشش حرفه و نامه رفتارگی کارشورای عالی انقالب فرهن 052به استناد آیین نامه مصوب جلسه

 لیست پیوست توسط اساتید تکمیل خواهد گردید.
 

 :هدف کلی درس
 مکارم اخالق و مقررات حرفه ای خودبا رشته کاردانی فوریت های پزشکی آشنایی دانشجویان 

 

 

 

 :هدف اختصاصی درس

 :دوره نیا انیرود در پا یانتظار م یاندانشجو از

 کنند انیب بشر را یزندگ آن در ریتاث علم اخالق و گاهیجا و فیتعر. 

   .جایگاه خدمات پزشکی در معارف اسالمی را ذکر نمایند 

 ندینما انیب را یپزشک یها تیفور در پزشکی کاربرد علم اخالق. 

 کنند انیب را یپزشک تیکاردان فورمورد نیاز  یاخالق یها یژگیو. 

 کنند انیمختلف را ب یها طهیح در یپزشک یها تیکاردان فور یها تیمسئول و فیوظا. 

 کنند انیرا ب یمارستانیب شیاقدامات پ در یقانون ینکات پزشک. 

 ندیرا ذکر نما یپزشک تیفور در یمقررات جار. 

  وظایف و مسئولیت های رشته فوریت های پزشکی را در حیطه های مختلف و شرایط خاص را ذکر نمایند 

  را بدانند و تخلفات اداری در رابطه با مصدومین قوانین کشوری. 

 

 



 

 

 

 03/11/1000تاریخ:      – جلسه اول

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

آشنایی با دانشجویان، 

مشخص نمودن اهداف 

وتکالیف، آشنایی با 

سیستم اورژانس، اهمیت 

 سالمت تکنسین

 

 انتظار می رود بعد از اتمام بحث دانشجو بتواند: 

 .اهداف وتکالیف را نام ببرد 

  .آشنایی با سیستم اورژانس را توضیح دهد 

 .اهمیت سالمت تکنسین را توضیح دهد 

 شناختی

 
سخنراني و بحث 

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجويان و 

بحث و تبادل نظر 

 پيرامون آنها

 

نرم افزارهای 
آموزش انالين 

در جلسات 
مجازی 
 کرونايی

 
و جلسات 
وايت حضوری 

برد،  
 ويديوپروژکتور 

 

 10/11/1000 تاریخ:   – جلسه دوم

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

اساس تکنسین فوریت 

های پزشکی و اقدامات 

پیش بیمارستانی و 

ویژگی های اخالقی 

 تکنسین خوب

 

 انتظار می رود بعد از اتمام بحث دانشجو بتواند:

  فوریت های پزشکی و اساس تکنسین

 .اقدامات پیش بیمارستانی را بداند

    ویژگی های اخالقی تکنسین خوب را نام

 ببرد.

  به رعایت اصول اخالقی پایبد است و برایش

 ارزش دارد.

 

 شناختی
 و

 عاطفی

سخنراني و بحث 

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجويان و 

بحث و تبادل نظر 

 پيرامون آنها

 

افزارهای نرم 
آموزش انالين 

در جلسات 
مجازی 
 کرونايی

 
و جلسات 
وايت حضوری 

برد،  
 ويديوپروژکتور 

 

 11/11/1000تاریخ:   – ومجلسه س

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

نکات پزشکی قانونی در 

اقدامات پیش بیمارستانی 

و استاندارد های مراقبت 

 پیش بیمارستانی

 

 انتظار می رود بعد از اتمام بحث دانشجو بتواند:

  نکات پزشکی قانونی در اقدامات پیش

 را توضیح دهد. بیمارستانی

 

   استاندارد های مراقبت پیش بیمارستانی را

 توضیح دهد.

 

 

 شناختی

 
سخنراني و بحث 

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجويان و 

بحث و تبادل نظر 

 پيرامون آنها

 

نرم افزارهای 
آموزش انالين 

در جلسات 
مجازی 
 کرونايی

 
و جلسات 
وايت حضوری 

برد،  
 ويديوپروژکتور 

 



 10/11/1000تاریخ:   – مجلسه چهار

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

انواع رضایت، و 

 مسئولیت های اخالقی

 

 بتواند:انتظار می رود بعد از اتمام بحث دانشجو 

 .انواع رضایت را نام ببرد 

  مسئولیتهای اخالقی را در موقعیتهای

 مختلف بشناسد.

 شناختی
 و

 عاطفی

سخنراني و بحث 

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجويان و 

بحث و تبادل نظر 

 پيرامون آنها

 

نرم افزارهای 
آموزش انالين 

در جلسات 
مجازی 
 کرونايی

 
و جلسات 
وايت حضوری 

برد،  
 ويديوپروژکتور 

 

 01/11/1000تاریخ:   – مجلسه پنج

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

اخالقیات در اقدامات 

 پیش بیمارستانی

 

 انتظار می رود بعد از اتمام بحث دانشجو بتواند:

  تعریف کاملی از اخالق در مراقبت پیش

 بیمارستانی ارائه دهد.

 شناختی

 
سخنراني و بحث 

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجويان و 

بحث و تبادل نظر 

 پيرامون آنها

 

نرم افزارهای 
آموزش انالين 

در جلسات 
مجازی 
 کرونايی

 
و جلسات 
وايت حضوری 

برد،  
 ويديوپروژکتور 

 

 00/11/1000تاریخ:   – مجلسه شش

 وسایل آموزشی تدریسروش  حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

وظایف و مسئولیت های 

تکنسین فوریت پزشکی 

 در موقعیت های خاص

 

 

 

 

 

 

 انتظار می رود بعد از اتمام بحث دانشجو بتواند:

 .در موقعیتهای خاص وظایف قانونی را نام ببرد 

 شناختی

 
سخنراني و بحث 

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجويان و 

بحث و تبادل نظر 

 پيرامون آنها

 

نرم افزارهای 
آموزش انالين 

در جلسات 
مجازی 
 کرونايی

 
و جلسات 
وايت حضوری 

برد،  
 ويديوپروژکتور 

 



 11/11/1000 تاریخ:   – مجلسه هفت

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

آشنایی با قوانین و 

مقررات محیط کاری ) 

 تخلفات اداری(

 رود بعد از اتمام بحث دانشجو بتواند:انتظار می 

  ماده ها و تبصره های قوانین اداری را بشناسد

. 

 .انواع صور و خطا را تشخیص دهد 

 شناختی
 و

 عاطفی

سخنراني و بحث 

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجويان و 

بحث و تبادل نظر 

 پيرامون آنها

 

نرم افزارهای 
آموزش انالين 

در جلسات 
مجازی 
 کرونايی

 
و جلسات 
وايت حضوری 

برد،  
 ويديوپروژکتور 

 

 11/11/1000تاریخ:   – مجلسه هشت

 وسایل آموزشی روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

آشنایی با قوانین عرش و 

 دیه
 انتظار می رود بعد از اتمام بحث دانشجو بتواند:

 .انواع موارد مربوط به دیه را نام ببرد 

  موارد مربوط به عرش را نام ببرد.انواع 

 شناختی

 
سخنراني و بحث 

گروهي و ارائه 

كنفرانس گروهي 

توسط دانشجويان و 

بحث و تبادل نظر 

 پيرامون آنها

 

نرم افزارهای 
آموزش انالين 

در جلسات 
مجازی 
 کرونايی

 
و جلسات 
وايت حضوری 

برد،  
 ويديوپروژکتور 

 

 توسط مرکز آموزش اطالع رسانی خواهد شد.در صورت جابجایی هر زمان از کالسها 

 

 EDCریزی درسی کمیته برنامه معاون آموزشی دانشکده مدیر گروه نام و امضای استاد

 دکتر زینب مکوندی حسین عفت پناهدکتر  ساسان ناوخاصیآقای  مرضیه اصالنیخانم 

 


