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 پزشکی دانشکده

 شناسی بالینیروانگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی :دانشکده ایاخالق حرفه عنوان واحد درسی:

 سی بالینیشناروان رشته تحصیلی: نظری واحد درسی: نوع

 کارشناسی ارشد مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: عملی: 1 نظری: داد واحدتع

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 17 نظری:        تعداد ساعت

نیم سال اوّل  پیشنیاز:   کد درس:

98-99 
دانشجویان   

 ارشد

 مشخصات مسؤل درس

 ی بالینیاسشنروان حصیلی:رشته ت د ساعدمیا نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی: شناسی بالینیاندکتری رو لی:یمقطع تحص

 o.saed@zums.ac.ir پست الکترونیک: 09128425270   اس:تم شماره

    شناسی بالینیختمان آموزش طبقه سوم، گروه روانسابیمارستان شهیددکتر بهشتی، : محل کار

 عداسامید   :(انرس)مدو نام خانوادگی مدرسم نا

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :سین طرح درتاریخ تدو ره:دو رگزارینحوه ب

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

 *   00/00/1397  

 اهداف آموزشی

های ای در دوراهیشناسان و توانایی اتخاذ تصمیم حرفهای روانحرفهای اخالق چالششناسایی مبانی و  هدف کلی:

 یاخالق
 قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان ی(:)رفتارختصاصی اهداف ا ❖

های مناسب در ارتباط با متحلیل کند، تصمی بشناسد،ای را های اخالق حرفهچالشدانشجو بتواند  حیطه شناختی: ❖

ر القی دهای اخلشد چاتوانایت بهای اخالقی را تجزیه و تحلیل کند و در نهآن اتخاذ کند، به درستی پدیده

 کار ببندد.های مناسب را برای آن بهلحد و راهحرفه را نقد کن

ای نشان دهد، سازمان اخالق حرفهکنش مناسب به آنها ی حساس باشد، وابه موضوعات اخالق :یطه عاطفیح ❖

سایر  ای را درحرفهل اخالقی مناسبی را با استفاده از سوپروایزر شکل دهد و به آن پایبند بماند. بتواند اصو

 کاران توسعه دهد.هم

 ----یطه روانی حرکتی:ح ❖
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 روش های تدریس:
                                        شقن یایفا                              یهورگ ثحب                             رسش و پاسخپ                                  یرانسخن

                                             شبیه سازی شده             بیمار                                           یشزومآ هاگراک                           یلایش عممن  

     Bedside teaching                                  
           سایر) بنویسید(:         

 یل آموزشی:مواد و وسا

 ور، وایت بوردپروژکتالی، احتماسخ ها و پرسش و پراک گذاشتن پروفایلکانال مجازی برای به اشتلب تاپ، 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 کار گروهی، یادگیری اشتراکی، تکالیف کالسی و پرسش و پاسخ

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 الس هفتۀ بعدود در کمان محدمدّت زارائه در تکالیف خانگی و 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 مناسب در این زمینه انتخاب کند، درای را بشناسد، سوپروایزر رود مسائل اخالق حرفهظار میاز دانشجو انتانتظارات: 

ای یکی از چالش در مورد ۀ خود باشد.ی برای حرفااتخاذ کند و نمایندۀ شایسته ایرفهحهای اخالقی تصمیم چالش

 .ددر یک مجلۀ داخلی سابمیت کنو  نوشتهزیر نظر استاد مربوطه شناسان یک مقالۀ مروری ای رواناخالق حرفه

 ----: مجازها

 ------ محدودیتها:

 (:بالینی/عرصه/آزمایشگاهی/عملیهای ایمنی )دروس توصیه

 رسی:فهرست منابع د
 1390رسیمین حسینیان انتشارات کمال تربیت چاپ سوّم سال ألیف دکتشناسی تواناخالق در مشاوره و ر

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

یکی ۀ در زمین ایهمقال

های اخالق از چالش

شناسان ای روانحرفه

در یک مجلۀ داخلی 

 سابمیت کند.

 

 عینی تشریحی

گسترده 

 خپاس

*()* 

 صحیح / غلط جورکردنی د گزینه ایچن پاسخ کوته

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.20) نمره قبولی از    

 2 سی:مشارکت کال 2حضور و غیاب کالسی: 
)در صورت نمره 16 و پروژه: عملی انجام تکالیف

 انتخاب این گزینه(
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 --- امتحان میان ترم: ---- کوئیز:
)در صورت انتخاب این نمره 16  رم:پایان ت امتحان

 گزینه(

 :موارد سایر

 :جدول زمانی ارائه برنامه
ه شمار

 جلسه
 روز روش ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 

پرسش و  -آنالین سخنرانی 1

 بحث گروهی -پاسخ
شناسی و ای در روانمباحث کلی اخالق و اخالق حرفه 12-10 25/08 شنبهسه 

 درمانیوانر

 دکتر امید ساعد

پرسش و  - آنالین سخنرانی 2

 بحث گروهی -پاسخ

-های روانای انجمننامه های اخالق حرفهی نظامبررس 12-10 02/09 شنبهسه 

 شناسی معتبر دنیا

 دکتر امید ساعد

پرسش و  - آنالین سخنرانی 3

 بحث گروهی -پاسخ

 د ساعدیدکتر ام درمانیروانمسایل اخالقی و قانونی در  12-10 09/09 شنبهسه 

پرسش و  - آنالین سخنرانی 4

 بحث گروهی -پاسخ

 دکتر امید ساعد ایق حرفهگر و اخالهای درمانارزش 12-10 16/09 شنبهسه 

پرسش و  - آنالین سخنرانی 5

 بحث گروهی -پاسخ

 دکتر امید ساعد درمانی هااهمیت رازداری در انواع مختلف روان 12-10 23/09 شنبهسه 

و پرسش  - آنالین سخنرانی 6

 گروهی بحث -پاسخ

بههه 12-10 30/09 شنبهسه  مههاران و  ن بهها بی نههه  خههالق روابط دوگانه و چندگا هههای ا

 ای آنحرفه

 ر امید ساعددکت

پرسش و  - آنالین سخنرانی 7

 بحث گروهی -پاسخ

 دکتر امید ساعد درمانی هاحقوق بیماران در روان 12-10 07/10 شنبهسه 

پرسش و  - آنالین سخنرانی 8

 بحث گروهی -پاسخ

 دکتر امید ساعد گران نحوۀ تهیۀ قراردادهای درمانی درمان هایحیتصال 12-10 14/10 شنبهسه 

 22/10/1399        تاریخ امتحان پایان ترم:                ----    تاریخ امتحان میان ترم:  

 تحصیالت تکمیلی دانشکده:امضاء معاون  نام و امضاء مدیرگروه: نام و امضاء استاد مربوطه :

 

 


