
 

 

 

 ای ضبهل: ًحَُ استجبط پضضک ٍ ثیوبس، اّویت ساصداسی ٍ ... یک جلسِ آهَصش اخالق حشفِ ایي هجحث داًطجَیبى سا ثشای اٍلیي ثشخَسد ثب ثیوبساى ثِ ػٌَاى یِ پضضک آهبدُ هی کٌذ.

 ای ٍ حقَق پضضک ٍ ثیوبس هجحث اخالق حشفِ

 

 

 

 

 آهَصش

 

 

 

 

 

 

 

هجبحث 

 ًظشی

 

پیص دسآهذی 

 ثش

 ثبلیٌیپضضکی 

 

 )آهَصش

 توشیي 

 اسصیبثی(

 ایي هجبحث داًطجَیبى سا ثِ ٍظبیف ٍ حقَق خَد ٍ دیگشاى آگبُ هی سبصد.

ّبی پضضک دس ثیوبسستبى ٍ  یک جلسِ آهَصش حقَق پضضک ٍ ثیوبس ضبهل: جبیگبُ ٍ هسئَلیت

ّب ٍ افشاد هطغَل ثِ کبس دس  ای پضضک دس ثیوبسستبى، تؼشیف جبیگبُ جبهؼِ، حقَق حشفِ

 ثیوبسستبى ٍ حیغِ ٍظبیف ّش یک اص کبدس ثیوبسستبًی

اص آًجبیی کِ ای دسس گشٍُ یب هسئَل هطخصی دس سبل ّبی گزضتِ ًذاضت ثشگضاسی ٍ اسصیبثی ًظن ٍ 

 جذیت الصم سا ًذاضت کِ اکٌَى پس ا اًجبم ایي عشح ًظن الصم حبکن گطتِ است.

ّبی  ّب، ًقص هؼبیٌبت ٍ یبفتِ هْن ثیوبسی ّب ٍ تظبّشات جلسِ آهَصضی ضبهل هجبحث: ًطبًِ 11

 ّب پبساکلیٌیکی هْن دس تطخیص ثیوبسی
 ّبی ًطبًِ ضٌبسی کالس

بصی قبلت ًَت ّبی ثیوبسستبًی ٍ افضایص دقت ًَت ّبی ثیوبسستبًی کِ ثِ ًَثِ خَد س جْت ّوسبى

اص آًجبیی کِ هی تَتٌذ هٌجش ثِ کبّص خغبّبی دسهبًی ٍ افضایص ثْشُ ٍسی ثیوبسستبى گشدد. 

داًطجَیبى هؼبیٌبت سا دس ایي هشحلِ ًیبهَختِ اًذ دس ایي دٍسُ تب اثتذای هؼبیٌبت ثِ داًطجَیبى 

 آهَصش دادُ هی ضَد.

ّبی ثیوبساى، آهَصش ًحَُ ثشقشاسی استجبط ثب ثیوبساى، آهَصش  آضٌبیی داًطجَیبى ثب پشًٍذُ

 گیشی حبل ؼبیٌبت دس ضشحگیشی اص ثیوبساى تب اثتذای هجحث ه حبل ًحَُ صحیح ضشح

 

 ّبی ثجت اعالػبت پضضکی کالس

- 
ٍ  "اخالق حشفِ ای ٍ حقَق پضضک ٍ ثیوبس"ًوشُ ای اص هجبحث  11ای  گضیٌِ 1آصهَى 

 "ضٌبسی ًطبًِ"
 

 

 اسصیبثی پبیبًی

 ای ًوشُ 20
 

 

 

 

 اسصیبثی
 0اسائِ هی دّذ. ًوشُ ایي ثخص  ID, CC, PI, PH, ROSّش داًطجَ یک ضشح حبل ضبهل ثخص ّبی : 

است ٍ داًطجَیبى هَظفٌذ ضشح حبل ثذٍى اضکبل اسائِ دٌّذ الصم ثِ رکش است داًطجَیبى  1یب 

 ثستِ ثِ صهبًجٌذی اسائِ ًوشات تشم تب اخشیي سٍص فشصت اسائِ ضشح حبل هجذد سا داسًذ.

 "ثجت اعالػبت پضضکی"ای کتجی ثشای هجحث  ًوشُ 1تکلیف 

ًفشی تقسین خَاٌّذ ضذ ٍ ّش گشٍُ ثِ یکی اص اسبتیذ ثشجستِ  12-10داًطجَیبى ثِ گشٍُ ّبی 

گشٍُ داخلی هؼشفی خَاٌّذ ضذ کِ ٍی ٍظیفِ داسد توبم هؼبیٌبت ضشٍسی سا ثِ ایي گشٍُ آهَصش 

 دّذ.

 آهَصش توبهی هؼبیٌبت هْن ٍ اسبسی هَسد ًیبص ثشای داًطجَیبى دس هقغغ پضضکی ػوَهی
 

 بی آهَصش هؼبیٌبتّ کالس

 

 

 

 

 

 آهَصش

 

 

 

هجبحث 

 ػولی

بصی قبلت ًَت ّبی ثیوبسستبًی ٍ افضایص دقت ًَت ّبی ثیوبسستبًی کِ ثِ ًَثِ خَد س جْت ّوسبى

هی تَتٌذ هٌجش ثِ کبّص خغبّبی دسهبًی ٍ افضایص ثْشُ ٍسی ثیوبسستبى گشدد. اص آًجبیی کِ 

اًذ دس ایي دٍسُ تب اثتذای هؼبیٌبت ثِ داًطجَیبى داًطجَیبى هؼبیٌبت سا دس ایي هشحلِ ًیبهَختِ 

 آهَصش دادُ هی ضَد.

ّبی اسبسی  گیشی پس اص هؼبیٌبت ٍ ّوچٌیي آهَصش ًگبسش سبیش ًَت حبل آهَصش ضشح

 on service note  ٍoff service noteثیوبسستبًی ضبهل: ًَت سیش پیطشفت ثیوبسی ٍ 
 

 

 ّبی ثجت اعالػبت پضضکی کالس

 داًطجَیبى هَظفٌذ هطکالت ثیوبس سا لیست کشدُ ٍ تطخیص ّبی افتشاقی اصلی سا هطخص کٌٌذ.
ضشح حبل   assessmentآهَصش اصَل اٍلیِ ٍ کبسثشدی استذالل ثبلیٌی ثِ داًطجَیبى دس ثخص 

 ّبی سٍصاًِ ٍ ًَت

کشدُ ثَدًذ ایي کالس ّب تَسظ اکستشى ّبی داٍعلجی کِ خَد ًوشُ هٌبسجی دس ایي دسس کست 

 ثشگضاس هی ضَد

سفغ اضکبل توبم هجبحث تذسیس ضذُ دس جْت  peer educationّب ثِ سجک  ثشگضاسی کالس

 ثخص ػولی ٍاحذ دسسی )پیص دسآهذی ثش پضضکی ثبلیٌی(

 

 ّبی سفغ اضکبل ٍ هشٍس هغبلت کالس

 

 

توشیي ٍ سفغ 

 اضکبل 

دس ایي سبهبًِ ثشای توبهی هؼبیٌبت یبدگیشی ضذُ تَسظ داًطجَیبى توشیي ٍجَد داسد ٍ پس اص   

تکویل تَسظ داًطجَیبى هَسد اسصیبثی استبد هسئَل ّش گشٍُ قشاس گشفتِ ٍ ثِ داًطجَیبى ثبصخَسد 

 هٌبست دادُ هی ضَد.

ای  جبحث اخالق حشفِسبهبًِ آًالیي اسائِ توشیي ٍ دسیبفت ثبصخَسد ثشای ثخص هؼبیٌبت ٍ ه

 ٍحقَق پضضک ٍ ثیوبس

 

 ثَک ایٌتشًتی سبهبًِ الگ

 ًوشُ اسصیبثی تَسظ اسبتیذ هسئَل ّش گشٍُ فیضیَپبتی 10 ایي اسصیبثی ثش اسبس صالحذیذ استبد ّش گشٍُ صَست هی پزیشد..

 

 

 اسصیبثی پبیبًی

 ای ًوشُ 20

 

 

 

 

 اسصیبثی

ًوشُ ایي  ّش داًطجَ یک ضشح حبل کبهل اص ثیوبس ثستشی دس یکی اص ثخص ّبی داخلی اسائِ هی دّذ.  

است ٍ داًطجَیبى هَظفٌذ ضشح حبل ثذٍى اضکبل اسائِ دٌّذ الصم ثِ رکش است  1یب  0ثخص 

 ًذ.داًطجَیبى ثستِ ثِ صهبًجٌذی اسائِ ًوشات تشم تب اخشیي سٍص فشصت اسائِ ضشح حبل هجذد سا داس

 ًوشُ تکلیف کتجی هجحث ثجت اعالػبت پضضکی 1

ایستگبُ آسکی، یک ایستگبُ پشسص اص اسالیذ، یک  2آصهَى ثِ صَست ایستگبّی ثَدُ ٍ ضبهل: 

ایستگبُ هَالط. پبسخ دسست ثِ ثشخی اص پشسص ّبی ضشٍسی هبًٌذ ًحَُ اًذاصُ گیشی ػالئن حیبتی 

است ٍ داًطجَیبًی کِ ًتَاًٌذ پبسخ دسست ثِ ایي هَاسد اسائِ دٌّذ  جْت قجَلی دس دسس الضاهی

 ًوشُ قجَلی سا دسیبفت ًخَاٌّذ کشد.

 ًوشُ آصهَى ایستگبّی ثشای هجحث هؼبیٌبت 1

 



 

حبل گیشی)دس قبلت کالس ّبی هذیکبل سیکَسدیٌگ( ٍ آهَصش  حدس ایي عشح هب ثب ایجبد تغییشات اسبسی دس آهَصش هجبحث هصَة سویَلَطی ًظشی ٍ ػولی ٍ ّوچٌیي افضٍدى هجبحث جذیذ ّوچَى آهَصش هجبحث ضش

( ، دسًظش peer educationثشای هجحث ثجت اعالػبت پضضکی، توشیي ثب داًطجَیبى داٍعلت)کتجی ست توشیٌی) هبًٌذ تؼییي تکبلیف ّبی دسس ٍ ایجبد سبختبسّبی هٌب هجبحث اخالق پضضکی ٍ استذالل ثبلیٌی دس قبلت کالس

اًطجَیبى فیضیَپبت دس ثیوبسستبى)ثب چبح اتیکت، اسسبل ٍ تؼییي هتَلی ثشای کل ٍاحذ، تسْیل حضَس دگشفتي تکبلیف ثشای داًطجَیبى ثب ایجبد سبهبًِ آًالیي ثجت تکبلیف ػولی اسائِ ضذُ ثِ داًطجَیبى )الگ ثَک((  

ی ثشگضاسی آصهَى ثخص ًظشی ٍاحذ سویَلَطی دس قبلت آصهَى  ّبی اسصیبثی داًطجَیبى )تغییش ًحَُ ّب ٍ آهَصش اخالق پضضکی ثِ داًطجَیبى ( ٍ تغییشات ثٌیبدیي دس سٍش ًبهِ اص سَی آهَصش ثِ ثیوبسستبى

(/ ضشح حبل  ًوشُ 1(، آصهَى آسکی ٍ اسالیذ ٍ هَالط ) ًوشُ 10ی ثشگضاسی آصهَى ثخص ػولی ٍاحذ سویَلَطی دس قبلت اسصیبثی تَسظ استبد هسئَل ) ًوشُ ای ٍ تغییش ًحَُ 1ٍ ضشح حبل ًَیسی ای  ًوشُ 11ای  چْبسگضیٌِ

داًطجَ ثشگضاس گشدیذ. ایي دٍسُ  000ثب ّوبٌّگی اداسُ آهَصش داًطکذُ ثِ هذت ضص تشم ٍ دس هجوَع ثشای  ًوشُ(( ایي هجبحث تحت ػٌَاى دسس سویَلَطی ًظشی ٍ ػولی ٍ ثشگضاسی جلسبت سبیش هجبحث 1ًَیسی)

ّبی  جلسِ کالس 11-10ّبی فیضیَپبتی،  ّبی سویَلَطی ػولی ثشای ّش یک اص گشٍُ جلسِ کالس 11-10گیشی،  حبل ّبی ثیوبسستبًی ٍ ضشح جلسِ آهَصش ًگبسش ًَت 11-10جلسِ دسس سویَلَطی ًظشی،  11ضبهل :

Peer education ای ثشای دسس ًظشی ٍ اهتحبى چٌذ  گضیٌِ 1ای ٍ ثشگضاسی اهتحبى  گیشد، آهَصش اخالق ٍ حقَق حشفِ ّبی داٍعلت صَست هی کِ آهَصش هؼبیٌبت ٍ سفغ اضکبل داًطجَیبى دٍسُ فیضیَپبتی تَسظ اکستشى

 ست(پیَ 2ثبضذ. )جذٍل ضوبسُ  ای ثشای ثخص ػولی هی هشحلِ

یٌغَس اص تک تک اجضاء دٍسُ آهَصضی سا ثب استفبدُ اص پشسطٌبهِ سٍا ٍ ثشای اسصضیبثی ًتبیج اص ّشم هذیفیِ کشک پبتشیک استفبدُ ضذ.داًطجَیبى هیضاى سضبیت خَیص ٍ هیضاى یبدگیشی خَد اص کل دٍسُ آهَصضی ٍ ّو

ثَک آًالیي هجٌبی سٌجص ػیٌی هیضاى  کن( اسصیبثی کشدًذ. ًوشُ آصهَى پبیبى تشم ،کویت ٍ کیفیت هطبسکت داًطجَیبى دس اًجبم تکلیف ػولی ٍ الگ قسوتی) اص ثسیبس صیبد تب ثسیبس تب 1پبیب ضذُ ثش هجٌبی عیف لیکشت 

 ای جْت اسصیبثی هؼبیٌبت تَسظ هذسس تحلیل ٍ اسصضیبثی ضذ. هشحلِیبدگیشی آًْب قشاس گشفت. ثِ هٌظَس تؼییي هیضاى ثکبسگیشی آهَختِ ّبی داًطجَیبى دس ػول ، یک ًوًَِ ضشح حبل کبهل ٍ ّوچٌیي آصهَى چٌذ 

 


