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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده داروسازی

 قالب نگارش طرح درس

 99-98 دومنیمسال تحصیلی: نیمه 

 دکترای پیوسته داروسازی هشتم ترم دانشجویان مخاطبان:              داروسازی و قوانین اخالق عنوان درس:

  - :یازدرس پیش ن                         نظریواحد  2تعداد و نوع واحد: 

، محمد حسین فرزاییدکتر  مدرس:      01-01 شنبه ها سه :ساعت مشاوره            083:8-03:8ها  پنجشنبهزمان ارائه درس: 

 دکتر توالیی
 
 

 اهدف کلی:

قوانین ، با اصول اخالق حرفه ای در رشته داروسازیانتظار میرود در پایان ارائه درس دانشجو ضمن آشنایی با 

 آشنا شود.  ررات این رشته نیزو مق

 

 

 منابع اصلی درس3

 0:31.فر نیک شکوفه عبدالهی، محمد ساالری، پونه 3داروسازی اخالق درسنامه .0

 . مطالب کالسی2

 روش تدریس3

سخنرانی، ارائه اسالید و انیمیشن های مرتبط با موضوع درس جهت تفهیم بهتر مطالب، پرسش و پاسخ و بحث 

 گروهی

 کمک آموزشیرسانه های 

 ویدئو پروژکتور، وایت برد.
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 : اهداف کلی جلسات و اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 اهداف ویژه: عنوان مطلب جلسه

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 تاریخچه اخالق در پزشکی جهان اشنا شودبا  (0  پزشکیدر تاریخچه اخالق  0

 ی ایران اشنا شودتاریخچه اخالق در طب سنتبا  (2

 

 با مفهوم اخالق اشنا شود (0 تعریف اخالق  2

 با برخی مفاهیم و تعاریف در حیطه اخالق اشنا شود (2

 

مباحث نظری و فلسفی  3

 اسالمی اخالق

 نظری و عملیاسالمی جنبه های فلسفی ناظر بر اخالق آشنایی با  (0

 نظری و عملیاسالمی آشنایی با مباحث و کلیات نظری اخالق  (2

 

 اخالق حرفه ایکلیات  4

 داروسازی

 داروسازی تعریف اخالق حرفه ایآشنایی با  (0

 جایگاه اخالق حرفه ای داروسازیآشنایی با  (2

 اصول و کلیات اخالق حرفه ای داروسازیآشنایی با  (:

  ضرورت رعایت اصول اخالقی در پژوهشآشنایی با  (0 اخالق در پژوهش 5

 اصول اخالقی در پژوهشآشنایی با  (2

  قوانین و مقررات در زمینه پژوهش های علوم پزشکیا آشنایی ب (:

اخالق در مطالعات بر روی  6

 انسان

 اصول اخالق حرفه ای در مطالعات بالینیآشنایی با  (0

 کد های اخالقی در مطالعات بالینیآشنایی با  (2

 حقوق و جایگاه انسانها در مطالعات بالینیآشنایی با  (:

 اصول اخالقی در ارتباط با بیمارآشنایی با  (0 در ارتباط با بیماراخالق  7

 حقوق مسلم بیمارآشنایی با  (2
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اصول اخالقی در تجویز  8

  داروها و مشاوره دارویی

 اصول اخالق حرفه ای در زمینه مشاوره دارویی را بشناسد (0

مبانی اخالقی در زمینه تجویز داروها در حرفه داروسازی اشنا با  (2

 شود

 

ر اصول اخالق حرفه ای د 9

 داروخانه

 با اصول اخالق حرفه ای در محیط داروخانه اشنا شود (0

اصول اخالقی را در زمینه فرایند شغلی در داروخانه و  (2

 خدمات دارویی بشناسد

اخالق در اموزش  01

 داروسازی

 با اصول اخالقی در دوره اموزشی داروسازی اشنا شود (0

قوانین و مقررات اموزشی در دوره دکترای حرفه ای   (2

 سازی را بشناسددارو

 

 اطالعات تکمیلی و قوانین درس:

 نمره خواهد داشت. 02نمره و پایان ترم  0امتحان میان ترم  نحوه ارزشیابی

 دانشجویان موظفند به موقع سر کالس حاضر باشند.*  حضور و غیاب و وظایف فراگیران

 * مشارکت فعال در کالس

 * توجه به مطالب مطرح شده

 شفاهی یا کوئیز کالسی* پاسخ به سواالت 

* در صورتی که تعداد غیبت ها بیش از حد مجاز باشد، طبق 

 قوانین آموزشی برخورد خواهد شد.

 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:
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 توجه به مفهومی بودن درس در این درس از دانشجویان انتظار می رود مقررات زیر را رعایت نمایند3 با

 افته و با دقت در مطالب، اشکاالت خود را مطرح نمایند.در همه جلسات حضور ی -0

 منابع درس مطالعه شود. -2

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

 میان ترم
سواالت تشریحی و 

 مسئله
 وسط ترم 0

08-0 

 پایان ترم
سواالت تشریحی و 

 مسئله
 پایان ترم 02

08-0 

 

 

 

 


