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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:

 کارشناسی ارشد کاردرمانی   حصیلی:ت  یرشته

 یش نیاز:پ     نظری د:نوع واح   1       تعداد واحد: اخالق در کاردرمانینام درس: 

   مکان برگزاری:   ----8----  :ساعت    ---شنبه----:زمان برگزاری کالس: روز

مدرسین )به ترتیب    دکتر الهه حجتی عابد مسئول درس: 8 تعداد دانشجویان:

 حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

 

اسنتدلل اخالیی  کداای اخالیی مرر  در حرله کاردرمانی در یالب  در این درس پس از آشننایی با لسسنفه اخالق و 

 سناریواای مختسف مورد بحث و بررسی یرار میگیرد.

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

 

آشننایی و شنناخت دانشنجو از لسسنفه اخالق  اخالق زیسنتی  اخنول اخالیی و تجزیه و تحسیه یالشنهای اخالیی در 

 ) از بعد بالینی و تحقیقاتی(   کاردرمانی

 

 

 

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

 یگونگی شکه گیری اخالق را توخیف کند. -

 مکاتب اخالق را بشناسد.-2

 استدلل اخالیی در کاردرمانی را توخیف کند -3

 داد.کداای اخالیی در کاردرمانی را بشناسد و در سناریواای مختسف تعمیم -4

 .اخول اخالق در پژواش را توخیف کند-5

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)     (PBLیادگیری مبتنی بر حه مسئسه)  بحث گروای
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 ----------------- )لرفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید(   دانشجو:وظايف و تکالیف  

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

  پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لرفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درخد --80----آزمون پایان ترم   نمره درخد ------آزمون میان ترم 

 نمره درخد --20---شرکت لعال در کالس     نمره درخد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لرفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غسط -خحیح جور کردنی           اییندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لرفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: پیشنهادی برای مطالعهمنابع 

 :منابع انگلیسی  -

 Educating for moral action: A sourcebook in health and rehabilitation چاپی ✓

ethics 

 

 ..…Using some updated articles about spirituality and development of the ethic اينترنتی

✓  

 
 

 منابع فارسی: 

 چاپی ✓

 
 

 اينترنتی ✓
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 جدول هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

  ethic و  moralمنشور حقوق بیمار و  1

  نظریات  مرتبط با شکه گیری اخالق ) معنوی و شناختی( 2

    اخالق کاربردی...(لسسفه اخالق )اخالق انجار 3

Deontology،Ethic of Consequences، Virtueنظریات اخالیی) 4

Ethics ،principle approach،others،Ethic of Care ) 

 

  در کاردرمانیاستدلل اخالیی  5

  اخول اخالیی و کاربرد آن در کاردرمانی 6

  اخالق در پژواش 7

  ارائه دانشجویان  8

 


