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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا

 

 مشخصات درس-الف

 اخالق پزشکی و تعهد حرفه ای و قانوننام درس:   

      :99-1400اول سال تحصیلی نیم سال           

 :1397      ورودی 

  کارگاهی عملی                      -نظری                عملی              ظرین         واحد1:        واحدتعداد  

 

      :09127371879  شماره تماس:          دکتر سمیرا درخشان نام و نام خانوادگی استاد مسئول درس     

 

 

 :هدف کلی 

دوره عمومی دندانپزشکی در زمینه تئوری های پایه اخالق، تعهدات حرفه ای آنها ، حقوق قانونی توانمندسازی دانشجویان 

 بیمار ودندانپزشک و رعایت موازین اخالقی 

 

 :اهداف اختصاصی 

 

 :حیطه شناختی  

 درمان، آموزش و پژوهشآشنایی با تئوریهای اخالق، تعهد حرفه ای، پوشش و رفتار حرفه ای، اخالق در 

 آشنایی دانشجویان با شرایط روانی بیماران و نحوه برخورد با آنها و آشنایی اولیه با کاربرد هیپنوتیزم در دندانپزشکی

 

 :حیطه رفتاری  

درونی سازی اصول اخالق و رفتارهای حرفه ای با آموزش موثر و افزایش قدرت تجزیه و تحلیل دانشجو با هدف ایجاد اثری 

 اندگار روی رفتار دانشجوم

 

 :حیطه عاطفی  

 ایجاد زمینه ذهنی مثبت نسبت به رعایت اصول اخالقی و رفتار مبتنی بر شرایط روانی بیمار

 ایجاد نگرش مثبت به رعایت اصول مهارتهای حرفه ای در درمانهای دندانپزشکی و شبکه های اجتماعی 
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 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 
 

 

 دانشجوی گرامی:

با سالمت مشغول به کار است، پیش از هر چیز باید اهمیت احترام به یک دندانپزشک به عنوان شخصی که در حرفه ای در ارتباط 

بیمار به عنوان یک انسان را بداند و این تفکر به صورت دیدگاهی مستقل از شرایط در درون او نهادینه شود. هدف اصلی درس 

ری ویژگی جدا نشدنی از هر یک به گونه ای که اخالق مدا اخالق پزشکی و تعهد حرفه ای درونی سازی این تفکر و فرهنگ است

پیش نیاز روانی آن ذهنی آرام و به دور از هر گونه طمع، حسد، کینه،  ندارد اما آموزشی ازین شیدوره پ نیااگرچه  .شما باشد

  .خودخواهی و سایر صفات ناپسند است

موعد مقرر پاسخ دهید. ممکن است پس از مطالعه ی هر مبحث، در مورد آن عمیقا تفکر کنید. تکالیف بارگزاری شده را در 

سواالتی در ارتباط با آن در ذهن شما ایجاد شود، که قطعا از طرف اساتید پاسخ کامل به شما داده خواهد شد. لذا پرسش ایجاد 

 در کالسهای آن الین مربوط به برخی مباحث ، حضور فعال داشته باشید.  شده را در سامانه نوید مطرح کنید.

متعدد داخل و خارج از  دیبا اسات یو لزوم هماهنگ تیبا توجه به ماه و شود یبار ارائه م کیسال  این دوره هر ت کهشایان توجه اس

 .به استاد وجود ندارد یبه صورت معرف مجدد آن و یا مکان ارائها، دانشکده
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 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

/پاورپوینت مقاله/جزوهکتاب/)

 صداگذاری شده/مولتی مدیا

 یا هر نوع محتوای دیگری(
 

 تاریخ

 ارایه درس

مهلت انجام 

بر  تکلیف

 حسب روز

1 
پزشکی مقدمه و فلسفه اخالق  

 
یزدانی  دکتر 20/6/99 پاورپوینت صداگذاری شده  روز 14   

محمدی دکتر تعهد حرفه ای در طبابت 2 صداگذاری شدهپاورپوینت    27/6/99 روز 14   

3 
ه رفتار حرفه ای و پروفشنالیسم )در حوز

 عمومی(
رکن دکتر 3/7/99 پاورپوینت صداگذاری شده  روز 14   

4 
Professionalism in social 

networks 

 پوشش حرفه ای
درخشان دکتر 10/7/99 پاورپوینت صداگذاری شده  روز 14   

5 
 تبلیغاتاخالق در فضای مجازی و اصول 

 مجازی
قدسی دکتر 24/7/99 پاورپوینت صداگذاری شده  روز 14   

6 
 اجزا و)دندانپزشک و بیمار موثر ارتباط 

(موانع  
یعقوبی دکتر 1/8/99 پاورپوینت صداگذاری شده  روز 14   

7 

مار و با همراهان بی دندانپزشک ارتباط موثر

 همکاران

 

خامی دکتر  
حصاری دکتر 8/8/99 پاورپوینت صداگذاری شده  روز 14   

15/8/99 پاورپوینت صداگذاری شده دکتر پارسا پور رضایت آگاهانه و برائت نامه 8 روز 14   

 خطا و قصور پزشکی 9

 دکتر دانش پرور
کریمی دکتر  

 
22/8/99 پاورپوینت صداگذاری شده روز 14   

29/8/99 پاورپوینت صداگذاری شده دکتر پارسا تعارض منافع 10 روز 14   
6/4/99 پاورپوینت صداگذاری شده دکتر دانش پرور قوانین حیطه دندانپزشکی 11 روز 14   
12 

یکاربرد آن در دندانپزشک، هیپنوتیزم  نکوفر دکتر   
13/9/99 پاورپوینت صداگذاری شده روز 14   

20/9/99 کالس اسکای روم   - 

شمشیری دکتر اخالق در پژوهش 13 27/9/99 پاورپوینت صداگذاری شده  روز 14   
نکوفر دکتر اصول مطب داری 14 شده صداگذاری پاورپوینت   4/10/99 روز 14   
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 ارزشیابي  -د

 
 نمره به کل تکالیف واحد اختصاص می یابد.   5/3 نمره دارد. جمعا 25/0لسه یک تکلیف و هر تکلیف معادل هر ج-

منجر به و یا پلت فرم های دیگر تشکیل می گردد، عدم حضور در کالس  skyroomدر جلساتی که کالس به صورت آن الین در -

 از دست دادن نیمی از نمره تکلیف آن جلسه می گردد.

 به تکالیفی که خارج از زمان مشخص شده ارسال شوند، نمره ای تعلق نمی گیرد. -

سوال چهار گزینه  21می گردد. این آزمون شامل به صورت مجازی برگزار  8/8/99جلسه اول ، در تاریخ  7آزمون میانترم بعد از -

 نمره دارد. این آزمون حذفی می باشد.  25/8 ای ) هر جلسه سه سوال ( ومعادل 

سوال چهار  24 آزمون شامل نیگردد. ا یبرگزار مبه صورت مجازی  9/11/99جلسه آخر ، در تاریخ  7آزمون پایان ترم شامل -

 نمره می باشد.   25/8  ) هر جلسه سه سوال ( ومعادل یا نهیگز

 

 


