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 استراتژي آموزشی
  

  .شود استفاده  آموزش مبتنی بر مسأله و محوري به شکل جدید از راهبردهاي دانشجو اخالقدرس تالش شده است تا در ارایه 
در سایر جلسات  .شود میاستفاده هاي کوچک  در گروه بحثروش  ازجلسات  اکثردر  ,راهبرد آموزش مبتنی بر مسألهاجراي براي 

 .خواهد شدمطرح  بالینی (cases) موردهاي ،ضوعبه فراخور مو

مدیریت زمـان و همچنـین   , نظارت بر اجراي کار گروهی و نفر خواهد بود 15تا  10هاي کوچک حدود  تعداد دانشجویان در گروه
  . عهده خواهند داشته ها را مربیان ب نمره دهی به میزان مشارکت دانشجویان در بحث

پس از توضیح اهـداف جلسـه کـار گروهـی      .گیرند هاي کوچک در گروه مربوطه خود قرار می سدر این روش دانشجویان در کال
  .کند جلسه انتخاب می ي اداره کنندهاز میان دانشجویان فردي را به عنوان گزارشگر و یک نفر را به عنوان  مربیتوسط استاد، 

  .باشدها می ها و نیز جمع بندي بحث گروه در بحثول فراهم آوردن امکان مشارکت تمامی اعضاي ؤجلسه مس ي اداره کننده ·
  .آن در کالس درس خواهد بود ي ارایهگزارش بحث و  ي ول تهیهؤگزارشگر جلسه مس ·
سه گروه گزارش کـار   ,ها در کالس درس جمع خواهند شد و به انتخاب تصادفی استاد تمام گروه اعضاياتمام کار گروهی  پس از

و در پایان هاي کار گروهی ارائه خواهد نمود موردخود را همراه با اشاره به سخنرانی استاد  سپس. ادگروهی خود را ارائه خواهند د
  . خواهد شددرنظر گرفته پرسش و پاسخ جلسه فرصتی براي 

 
و رانـد بـالینی   آموزشـی   الگ بـوك از  هاي کوچک، هوه بر فعالیت دانشجویان در گرومحوري عال دانشجوبراي اجراي استراتژي 

. استفاده خواهـد گردیـد   اساس موردهایی که دانشجویان در طول چرخش هاي خود در بخش هاي بالینی با آن مواجه می شوندبر
 .شود به تفضیل در ادامه توضیح داده میالگ بوك روش تکمیل و ارزشیابی 

 
 الگ بوك

  

کنید را م جاري با آن برخورد میاز موارد اخالقی که در طی چرخشهاي بالینی در طی تر caseشما الزم است تنها یک 

براي تکمیل الگ بوك خود به راهنماي ابتداي دفترچه الگ بوك . انتخاب و در الگ بوك خود ثبت و بحث اخالقی نمایید

شیوه نگارش الگ بوك به نحوي نیست که بتوانید در یکی دو روز پایانی مهلت ارائه الگ بوك، آن را تهیه کنید  .مراجعه کنید

  .است از ابتداي ترم به نگارش آن توجه و اهتمام داشته باشیدو الزم 

از  نمـره  3 الگ بـوك تکمیل خواهد بود و  قبل از پانزدهمین جلسه دوره تحویل الگ بوك پایانی مهلت
  . شود ارزشیابی نهایی دانشجو را شامل می

نام بخش، تـاریخ بسـتري و   یمارستان، نام ب( تکمیل کامل مشخصات بیمار ها بر مبناي  بوك تصحیح الگ"  ×
اصول اخالقی تمام مورد نظر و نیز تشخیص  caseتشخیص درست عنوان و تطابق آن با به انضمام ) سن بیمار
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   ".باشد ها وجود دارد، می که بین آنو تعارضاتی  caseمطرح در 
  : دهی به شرح زیر خواهد بود بوك دیرتر از زمان مقرر، نمره در صورت تحویل الگ ×

  ) نمره 3 نمره از 25/2(نمره  75% هفته تأخیر  1تا  -
 ) نمره 3نمره از  5/1(نمره  50% هفته تأخیر  2تا  -

  . گیرد اي تعلق نمی هفته، نمره 2دیرتر از  -
. شود رانـد اخالقـی اسـت   ر گرفته میکا هب محوري دانشجو ي روش دیگري که براي اجراي دوره به شیوهگونه که اشاره شد  همان

هـاي آموزشـی    الگ بـوك در  گـردآوري شـده  موردهاي . درس در پایان دوره ارایه خواهد شد ي عنوان یک جلسهه راند اخالقی ب
مسـئول  . شـوند گـروه بنـدي مـی   الگ بـوك هایشـان   دسته بندي موضوعی شده و دانشجویان بر اساس مشترك بودن موضوع 

در هر گروه یک یا بیش از یکـی از  . آن گروه خواهد بودموردهاي استاد مبحث مربوط به موضوع , هر گروه برگزاري راند اخالقی
مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفـت و بـه مـورد بحـث گروهـی      , توسط دانشجویی که آن را ارایه داده استموردها 

  . بندي خواهد شدجمع ها توسط استاد هدایت و در نهایت  بحث. شودگذاشته می
  

 یانارزشیابی دانشجو
  

سؤاالتی تشریحی با «به صورت  پایانیدر بعد دانشی امتحان . شود بعد دانشی، مهارتی و نگرشی انجام می 3ارزشیابی دانشجو در 
  . خواهد بودبالینی  (case)مورد صورت هها باست که تعدادي از آن »هاي کوتاه پاسخ

به عنوان الگ بوك تکمیل صحیح چنین  همو  و راند اخالق بالینی عال در بحث کارهاي گروهیدر بعد مهارتی و نگرشی حضور ف
  . شود مالك ارزشیابی در نظر گرفته می

  :ها به شرح زیر است بندي آن هاي ارزشیابی دانشجویان و نمره به این ترتیب مالك
 

  نمره 3  )و اساتید ا نظر مربیانب( و راند اخالق بالینی حضور و شرکت فعال در بحث کارهاي گروهی) 1
  نمره 3  آموزشی الگ بوكتکمیل  )2
  نمره 14  پایانی امتحان ) 3

  
 مراجع امتحانی

 

مراجع تعیین شده از سـوي ایشـان   یا سایر اساتید و  نامه و اسالیدهاي ، درسhand outدانشجویان  ي مرجع امتحان کتبی پایان دوره ·
 . باشد می

پزشـکی   ي دانشکده هاي سایت گروه اخالق پزشکی جهت نسخه برداري در بخش لینکه شده توسط اساتید مراجع مطالعاتی ارائمتن  ·
 .قرار دارد
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 سایت گروه اخالق پزشکی ·
  

 
 

 ي پاداشی  اعطاي نمره
 

هاي علمـی بـه شـرحی کـه در ذیـل       تر در مسائل اخالق پزشکی، به فعالیت طالعه و تعمق بیشبه منظور تشویق دانشجویان به م
  : ي تشویقی درس اخالق پزشکی اعطا خواهد شد خواهد آمد ، نمره

  . ي درس خواهد بود نمره 20ي تشویقی  مضاعف بر  نمره) 1
  :تواند شامل هاي علمی می فعالیت) 2

 ي یکی از مباحث و موضوعات تدریس شده  رهي مروري دربا نگارش مقاله     -  

 .  نامه با موضوع اخالق پزشکی باشد و یا ثبت پایان     -  

 :اعطاي این نمرات منوط به) 3
 ي قبولی در درس اخالق  کسب حداقل نمره         -  

 . و تحویل مقاله یا ثبت پایان نامه تا قبل از امتحان پایان دوره خواهد بود    -  

با موضوع اخـالق پزشـکی حـداکثر     ثبت پایان نامهو براي  نمره 5/1پاداشی  ي حداکثر نمره مروري ي مقالهراي نگارش ب) 4
 .منظور خواهد شد نمره 2نمره پاداشی 
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ي یک یـا دو نفـر از اعضـاي     ي پاداشی به عهده داوري میزان شایستگی فعالیت ارائه شده براي دریافت تمام یا بخشی از نمره) 5
  .ه اخالق پزشکی است که توسط مدیرگروه انتخاب خواهند شدگرو

  
 ارزشیابی اساتید

  

جلسه در پایان هر است که فرم نظرخواهی پر شده توسط دانشجویان ها  یکی از این روش. گیرد میسه روش انجام به اساتید ارزشیابی  
  .آوري خواهد شد جمع

  

  ارزشیابی دوره 
 

   :آورد کیفیت دوره خواهند داشت که به شش روش ذیل انجام خواهد شددانشجویان نقش قابل توجهی در بر
  فرم نظرخواهی پرشده توسط دانشجویان در پایان دوره  )1
 در پایان هر جلسه  جلسه، دستاا در خصوص  فرم نظرخواهی )2

 هاي کوچک در خصوص بررسی وضعیت دوره  اي با نمایندگان دانشجویان گروه برگزاري جلسه )3

   
  

  
  


