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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:        

 

و مقطع     کاردرمانی  گروه آموزشی:           علوم توانبخشی  دانشکده:

 دکترای کاردرمانی  حصیلی:ت  یرشته

 یش نیاز:پ     نظری  د:نوع واح  2        تعداد واحد: اخالق در کاردرمانی نام درس: 

 تحصیالت تکمیلی  مکان برگزاری:  8و  13----  :ساعت    --دوشنبه--شنبه----:زمان برگزاری کالس: روز

مدرسین )به    دکتر افسون حسنی مهربان مسئول درس: 3 تعداد دانشجویان:

 دکتر حجتی عابد -دکتر مهربان ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

 

دانشجججو باید در پایان این درس ایمیت اخالق و اسججتدخل اخالری در کار بالینی کاردرمانی را می داند و با توهه به 

فلسجفه و نظریات اخالری  االشجهای اخالری را تجزیه و تحلیم می کند  و از کدیای اخالری در فرایند تصجمیی گیری 

 و حم مشکم استفاده میکند.  

 

 

 

 دهید()لطفا شرح  هدف کلی:  

 

و  آشجنایی و شجناخت دانشججو از فلسجفه اخالق  اخالق زیسجتی  اخجول اخالری و تجزیه و تحلیم االشجهای اخالری

 در کاردرمانی )از بعد بالینی و تحقیقاتی( تصمیی گیری اخالری

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 با منشور حقوق بیمار آشنا می شود -1

 اخالق را تعریف کند و استدخل اخالری را توخیف می کند -2

 نظریات مرتبط با شکم گیری اخالق را می شناسد -3

 اخول اخالق در پژویش و اخالق کاربردی را تعمیی می دید. -4

 ایمیت اخالق در کاردرمانی را میداند. -5

 اخول اخالری در کاردرمانی را می شناسد. -5

 مشکالت و مسایم اخالری در بالین آشنا می شود.با اگونگی حم  -6

 با پرداختن به مصادیق در ستینگهای مختلف کاردرمانی تمرین می کند.حم مشکم اخالری را  -7

 

 

 

 های تدريس:شیوه
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 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیی)   (PBLیادگیری مبتنی بر حم مسئله)  بحث گرویی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درخد 50-----آزمون پایان ترم   نمره درخد ------آزمون میان ترم 

 نمره درخد --20---شرکت فعال در کالس     نمره درخد --30---انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -خحیح هور کردنی           ایاندگزینه       کوتاهپاسخ     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی  -

✓  - Ruth B Purtilo, Educating for Moral Action A Sourcebook in Health and 

Rehabilitation Ethics, 2005, F.A.Davis. 

 

- Barbara A. Boyt Schell, Clinical and Professional Reasoning in Occupational Therapy, 2008, 

William & Wilkins. 
 

✓ - Diana M Bailey, Sharan L Schwartzberg, Ethical and legal dilemmas in 

occupational therapy, 2003, F.A.Davis. 
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 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر حجتی ethicو  moralو  منشور حقوق بیمار 1

 دکتر حجتی (یو شناخت یاخالق ) معنو یریمرتبط با شکم گ  اتینظر 2

 حجتیدکتر  ...( یفلسفه اخالق )اخالق ینجار  اخالق کاربرد 3

 Deontology Ethic of Consequences Virtue)یاخالر اتینظر 4

Ethics  principle approach others Ethic of Care) 
 دکتر حجتی

 دکتر حجتی یدر کاردرمان یاستدخل اخالر 5

 دکتر حجتی اخالق حرفه ای 6

 دکتر حجتی ویشاخالق در پژ 7

 دکتر حجتی ارائه دانشجویان  8

 دکتر مهربان آشنایی با مشکم اخالری 9

 دکتر مهربان ایمیت اخالق در کاردرمانی 10

 دکتر مهربان آشنایی با اخول اخالق در کاردرمانی با ذکر مصادیق رایج 11

 دکتر مهربان آشنایی با اخول اخالق در کاردرمانی با ذکر مصادیق رایج 12

 مهرباندکتر  اگونگی تصمیی گیری اخالری 13

 دکتر مهربان نمونه مصادیق تصمیی گیری 14

 دانشجویان  ارائه مصادیق و مقاله مرتبط  15

 دانشجویان  ارائه مصادیق و مقاله مرتبط 16

 


