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 (.07هاى خود برترى كامل بخشيديم )اسرا آيه  و آنان را بر بسيارى از آفريده …به يقين فرزندان آدم را كرامت داديم 

   پرستاری داخلی و جراحی گروه آموزشی:                                   پرستاری و مامايی خرم اباد :دانشکده

 1971-70اول سال : تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                   كارشناسی پرستاری  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 ندارد يش نياز:پ        اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای: نام واحد درسی
     ساعت( 10)/. واحد عملی5و ساعت( 10)واحد نظری  1 واحد:و نوع تعداد 

 با دانشجو:ساعات مشاوره      17-8 ساعت يکشنبه زمان برگزاری كالس: روز

 مکان برگزاری:       07 تعداد دانشجويان:

  دكتر مژگان خادمی        مسئول درس:
 دكتر شيرين حسنوند و دكتر مژگان خادمی  )به ترتيب حروف الفبا(: اساتيد

  شرح دوره:
 یرتباط حرفه اا یو برقرار یپرستار یدر مراقبت ها یاقدامات اخالق یالزم برا یها و مهارت ینظر یدرس مبان نيا

و خانواده  انياز حقوق مددجو تيبا نحوه حما رانيدرس فراگ نيدر ا سازد. یفراهم م یانسان یها را بر اساس ارزش

 یدرس عالوه بر بررس ني. در ارنديگ یرا فرا م یرستاردر پ یتوسعه اعمال اخالق یشنا شده و راه هاآآنان  یها
اعمال و ارتباطات حرفه  یاخالق یقرار گرفته و جنبه ها یمورد بررس یاخالق یها هي، نظریموضوعات اخالق تيماه

حساس  یكار پرستار نهيدر زم یبه موضوعات اخالق رانيدرس فراگ نيدر ا شود. یم ليو تحل هيتجز یپرستار یا

 ها در آن یاخالق حرفه ا یها تيراه صالح نيكنند تا از ا یم نيرا تمر یو تجرب یاخالق یريگ ميصمشده و ت

 شود. تيتقو
 

 هدف کلی: 

ارتباط  برقراری در مراقبت های پرستاری و ینظری و مهارت های الزم برای اقدامات اخالق یبا مبان رانيفراگ يیآشنا

 یحرفه ای بر اساس ارزش های انسان

 

 بینابینی:اهداف 

 درس قادر خواهند بود : نيا انيدر پا رانيفراگ
 كنند. انيرا ب یپرستار اخالق ینظر یو مبان یخيتار یجنبه ها 

 را شرح دهند. یآن در پرستار یو كاربردها یستياصول اخالق ز 

 قرار دهند. ليو تحل هيرا مورد تجز یدر كار پرستار یاخالق یها دگاهيد 
 منطبق  یمختلف علوم پزشک یدر رشته ها یبا در نظر گرفتن روابط انسان یاخالق یريگ ميتصم یها راه ،

 دهند. حيتوضرا  یبا اخالق پرستار

 نديمشاركت نما انيدر مراقبت از مددجو یاخالق یها یريگ ميدر مباحث مربوط به تصم. 
 د.نرا شرح ده یدر پرستار یتوسعه عملکرد اخالق یراهکارها 

 نشان دهند. تيحساس ینسبت به موضوعات اخالق 

 متعهد شوند.  /بيمارانانياز حقوق مددجو تينسبت به حما 

 قرار دهند. یخود را مورد نقد و بررس یكار طيد و محخو یرشد اخالق حرفه ا 
  خود مورد نقد قرار دهند. یكار یها طيدر محرا  یو كرامت انسان یاخالق یها ارزشكاربرد 



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده   سخنرانی
 (TBLبر تيم) يادگيری مبتنی  (PBLيادگيری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 

 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

   ینظر بخشالف( 

 محترم  انيدانشجو هيشده قبل از شروع كالس توسط كل هيبا كمک منابع توص یمطالعه موضوعات درس 

 یحضور فعال  و مستمر در جلسات كالس درس و بحث گروه 

 یتبط با اخالق حرفه امرو وب سايت های مجالت اينترنت و معرفی مکتوب و شفاهی  جست و جو در 
  یپرستار

 ب( بخش عملی 
نفره انجام می شود و امکان  17گروه  0به منظور توسعه فرهنگ كار گروهی، اين قسمت به صورت گروهی در قالب 

يکی از موضوعات ذيل توسط هر گروه پس از تشکيل گروه و تعيين رهبر  فعاليت به صورت انفرادی وجود ندارد.
مغزی، حقوق بيمار، حقوق پرستار، شأن معتاد، روابط بين حرفه ای و حقوق همکاران، تسکين مرگ )انتخاب گردد 

 تقسيم كار در زمينه فعاليت های ذيل انجام و برنامه كار به صورت مکتوب به اساتيد تحويل گردد.  . سپس (درد
 

 توسط هر گروه جست و جوی يک مقاله فارسی و ارائه خالصه در كالس 

 توسط هر گروهمقاله انگليسی، ترجمه كامل و ارائه خالصه در كالس  جست و جوی يک 

 دييتامربوطه  داتتوسط اس ستيبا یمو مطالب تهيه شده قبل از ارائه در كالس مقاالت انتخاب شده  هيكل***

 شوند.

 ،و  و تجزيه و تحليل مصاحبه بر اساس كدهابه تناسب موضوع  بيمار و يا خانواده مصاحبه با يک پرستار

 توسط هر دانشجو ارزش های اخالقی

 *** كليه مقاالت و مصاحبه های انجام شده توسط هر گروه بايد پيرامون يک موضوع خاص باشد. 

 شود.  * از انتخاب موضوعات يکسان توسط گروه های مختلف اجتناب**

  )القی مشاهدات و تحليل اخ و تعامالتيک روز مشاهده در يکی از بخش ها )اورژانس، جراحی، ارتوپدی 

 توسط هر دانشجو

  گروههر توسط همه اعضای تركيب تحليل های همه مصاحبه ها و مشاهدات انجام شده 

  ن مواجه شده است و تحليل اخالقی با آانتخاب يکی از چالش هايی كه در طی مشاهده در بخش فوق

 توسط هر گروه (و گزارش مکتوب در كالس)تحليل موقعيت اخالقی  مطاب  با الگوی تدريس شده

  

 وسایل کمک آموزشی:  
   پروژكتور اساليد  خته و گچت  وايت برد
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 نمره 02ی: نظر بخشالف( 

 امتیاز موضوع

 1/1 حضور و غياب 

 1/1 حضور فعال و مشاركت در بحث

 8/11 آزمون پايان ترم

 27 جمع

و وب سايت مجالت اينترنت و معرفی مکتوب و شفاهی  جست و جو درنمره مازاد: 

 یپرستار یمرتبط با اخالق حرفه اهای 

7-1 

 نمره 02ب( بخش عملی: 

 ارائه مقاله فارسی  

5/2 

 /.5 به روز بودن 

 /.5 مرتبط بودن

 5/1 خالصه ای دقي  از مقاله ارائه

 مقاله انگليسی

5/0 

 /.5 به روز بودن 

 /.5 مرتبط بودن

 2 صحت و دقت در ترجمه 

 5/1 خالصه ای دقي  از مقاله ارائه

توسط انجام حداقل يک مصاحبه 

 هر دانشجو 
5/9 

 1 طرح سواالت مناسب 

 1 عم  بخشی به مصاحبه 

 5/1 تحليل دقي 

توسط م حداقل يک مشاهده انجا

 هر دانشجو
5/9 

 

 /.5 انتخاب موقعيت مناسب

 1 دقت در مشاهده

 1 توصيف دقي  

 1 تحليل دقي  

حاصل از تركيب دقي  يافته های 

 و مقاالتها مصاحبه مشاهدات، 

9  

 1 روش مندی تركيب

 2 نتيجه گيری دقي  

انتخاب و تحليل يک چالش 

 اخالقی 

9 

 1 مناسب  انتخاب چالش

 2 انجام دقي  گام های تحليل موقعيت

 27 جمع كل
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 نوع آزمون
  غلط -صحيح جور كردنی          ایچندگزينه       پاسخ كوتاه     تشريحی

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 B, Rich K.L. Nursing ethics across the curriculum and in to practice, Boston: 

Jones and Bartlett Publisher, Last edition. 

 Davis A.J, Tschudin V., Rave L.D. Essentials of  teaching and learning in 

nursing, Last edition. 

 Thompson I.E, Melia K.M., Boyd Kenneth M, Horsbergh D (Last edition) 

Nursing Ethics, Edinbergh: Churchill Livingston. 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

  قرآن كريم 

  نهج الفصاحه 

 نهج البالغه 

  )رساله حقوق امام سجاد )ع 

 كلينی رازيف محمد بن يعقوب ، اصول كافی 

 بحاراالنوار 

 1910ت اسالمی ،مصباح يزدی، محمد تقی. آموزش فلسفه ،تهران:انتشارات سازمان تبليغا 

  مصباح يزدی، محمد تقی.در جستجوی عرفان اسالمی.قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی

 .1980امام خمينی، 

  1989.انتشارات برای فردا.تهران،2و1الريجانی،باقر.پزشک و مالحظات اخالقی، جلد. 

  1988دماری بهزاد.سالمت معنوی.انتشارات طب و جامعه،تهران:چاپ اول،زمستان. 

 1950طباطبايی محمدحسين.معنويت تشيع.قمکانتشارات تشيع. 

 ،1911مطهری مرتضی .آزادی معنوی .تهران:انتشارات صدرا. 

 ، 1980اشرفی منصور. اخالق پزشکی وسوء رفتارهای حرفه ای. دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران. 

 ارت بهداشت. معاونت سالمت جواليی ، سودابه ، دهقان نيری ، ناهيد . اخالقيات در پرستاری .وز–

 .1988دفتر امورپرستاری 

  .اعرابی اكرم، پهلوان زاده سعيد، جواليی سودابه و همکاران . اخالق و قانون در پرستاری ومامايی

 .1971دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان. اصفهان، 
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 ستاری و ارتباط حرفه ای، نشر حيدری، ايمانه باقری، فرزانه گل اقايی و پگاه مطوری، اخالق پر

 .1970تهران، 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 معرفی درس 2/0/71 1

 مبانی و نظريه های اخالق 

 دكتر خادمی

 تعطيل 7/0/71 3

 " اصول اخالق زيستی 11/0/71 

 " شأن انسان و منشور حقوق بيمار  29/0/71 4

 چالش های اخالقی در پرستاری و  97/0/71 5
 تصميم گيری اخالقی 

" 

 دكتر حسنوند كدهای اخالقی  0/8/71 6

 " روابط حرفه ای 10/8/71 7

 " موضوعات اخالقی و قانونی در پرستاری 21/8/71 8

 " موضوعات اخالقی در گروه های اسيب پذير 28/8/71 9

 تعطيل 5/7/71 12

  دكتر خادمی رائه كار گروهی گروه اول  ا 12/7/71 11

 " ارائه كار گروهی گروه دوم 17/7/71 10

 " ارائه تحليل موقعيت گروه اول و دوم  21/7/71 13

 دكتر حسنوند ارائه كار گروهی گروه سوم  9/17/71 14

 " ارائه كار گروهی گروه چهارم 17/17/71 15

 " وم و چهارمارائه تحليل موقعيت گروه س 10/17/71 16

 


