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 79 -79تحصیلی : اول  نیمسال و سال                              پرستاری و مامایی دانشکده:

 جراحی ، سالمندی و اطفال (-) پرستاری داخلیارشد  کارشناسی تحصیلی: یرشتهو طع مق              پرستاری گروه آموزشی: 

 11واحدد ععداد   1واحد ) تئوری :  5/1:  تعداد واحد            اخالق پرستاری و روابط حرفه ایی : نام واحد درس
 و عملی نظری د:نوع واح                          ساعت( 11واحد ععاد   5/0ساعت و 

                 ...كالس شماره  عکان برگزاری:     10 -11 :ساعتشنبه    دو زبرگزاری كالس: رو عانز           ........................یش نیاز:پ

 دكتر شیرین حسن وند عسئو  درس:      ..... دانشجویان:تعداد 

 –داخلی  ) گروه دكتر طاهره طوالبی ، ) گروه سالمندی( وند دكتر شیرین حسن )به ترتیب حروف الفبا(: ساتیدا
 ) گروه اطفا ( و دكتر كبری كرعی جراحی(

   11:00-11:00شنبه دو ساعات عشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

این درس عبانی نظری و عهارتهای الزم برای اقداعات اخالقی در عراقبت های پرستاری و برقراری ارتباط حرفه ای    

را بر اساس ارزشهای انسانی فراهم عی سازد.در این درس فراگیران با نحوه حمایت از حقوق عددجویان  و خانواده 
اه های توسعه اعما  اخالقی در پرستاری را فرا عی گیرند. در این درس عالوه بر بررسی های آنان اشنا شده و ر

عاهیت عوضوعات اخالقی ، نظریه های اخالقی عورد بررسی قرار گرفته و جنبه های اخالقی اعما  و ارتباطات حرفه 

عینه كار پرستاری حساس  ای پرستاری تجزیه و تحلیل عی شود.در این درس فراگیران به عوضوعات اخالقی در ز

شده و تصمیم گیری اخالقی و تجربی را تمرین عی كنند تا از این راه صالحیتهای اخالق حرفه ای در آنها تقویت 
 شود.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

  آشنایی با عبانی نظری اخالق  و قوانین حرفه ای   

 

 (مختلف بنویسیداهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح )بینابینی:اهداف 
و عحورهای اصلی برناعه را نشان عی است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنعنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

ایان این درس قادر خواهند بود :فراگیران در پ  

o .جنبه های تاریخی و عبانی نظری اخالق پرستاری را بیان كنند 

o .اصو  اخالق زیستی و كاربردهای آن در پرستاری را شرح دهند 

o .دیدگاههای اخالقی در كار پرستاری را عورد تجزیه و تحلیل قرار دهند 

o  انسانی در رشته های عختلف علوم پزشکی ، عنطبق راههای تصمیم گیری اخالقی با در نظر گرفتن روابط

 با اخالق پرستاری را توضیح دهند.

o .در عباحث عربوط به تصمیم گیری های اخالقی در عراقبت از عددجویان عشاركت نمایند 

o .راهکارهای توسعه عملکرد اخالقی در پرستاری را شرح دهتد 

o .نسبت به عوضوعات اخالقی حساسیت نشان دهند 
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o  حمایت از حقوق عددجویان عتعهد شوند. نسبت به 

o .رشد اخالق حرفه ای خود  و عحیط كاری خود را عورد نقد و بررسی قرار دهند 

o .ارزشهای اخالقی و كراعت انسانی در عحیط های كاری خود را عورد نقد قرار دهند 
 

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برناعه ریزی شده   سخنرانی
 (TBLیادگیری عبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری عبتنی بر حل عسئله)  هیبحث گرو

 كاوش و كار گروهی در عحیط كالس و عرصه و ارائه سمینار دانشجویی و پروژه:  )لطفاً نام ببرید( سایر عوارد

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 بخش نظری 

 ه قبل از شروع كالس توسط كلیه دانشجویان عحترم عطالعه عوضوعات درسی با كمک عنابع توصیه شد 

 حضور فعا  و عستمر در جلسات كالس درس و بحث گروهی 

 عطابق با رئوس عطالب  با استفاده از كتب ععرفی شدده در انتهدای طدرح  گروهی ارائه سمینار دانشجویی
رساله حقوق اعام سجاد، عقاالت ن ، نهج البالغه ، نهج الفصاحه و آدرس با تاكید بر عنابع فارسی به ویژه قر

 پژوهشی عرتبط با عوضوع و... 

 به راهنمایی عدرسین طبق برناعه ریزی انجام خواهد شد.   به صورت گروهی ارائه سمینار دانشجویی 

  های اخالق پرستاری و روابط حرفده ای همدراه بدا  كارت خالصه نویسی در رابطه با چالشیک كتبی ارائه

 عقاله ( در پایان دوره  نقدید بر نقد عطالعه ) با تاك

  كلیه عقاالت انتخاب شده توسط دانشجویان عی بایست قبل از ارائه توسدط اسداتید درس عربوطده تاییدد

 شوند.

 بخش عملی 

  چالش های اخالق پرستاری و روابط حرفه ای پرستاری در یکی از بخش های  كتبیو  شفاهیارائه گزارش
و ارائه راهکارها عبتنی بر عوازین و كدهای اخالقی بر اسداس برناعده ریدزی عراقبت پرستاری بالینی ، نقد 

 درسی 

: كلیه دانشجویان عی بایست همزعان با ارائه شفاهی تکلیف عملی ، گزارش كتبی را تحویل دهندد . در  تذکر مهم

 غیر این صورت نمره ارائه كتبی عنظور نخواهد شد. 
 

 وسایل کمک آموزشی:  
   پروژكتور اسالید  ه و گچختت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر عوارد
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 10   آزعون پایان ترم   نمره درصد ---آزعون عیان ترم 
 نمره درصد 10شركت فعا  در كالس     نمره درصد 00انجام تکالیف 

 : ببرید(  ناماً طفلسایر عوارد )
 

 

 حضور فعا  (  %10حضور عستمر و  % 10) %10شركت فعا  و حضور عستمر  :  .1

 (%15و تکلیف عملی  درصد %10، كارت خالصه نویسی   %15سمینار دانشجویی  ) % 00تکالیف :  .1

  : ( %15و ارائه كتبی  %10) ارائه شفاهی  نمره %15سمینار دانشجویی 

عحتوای سمینار حداقل از یک هفته قبل به تایید استاد عربوطه رسانده شود.جاععیت و بده روز بدودن  توجه :
رفرنس ، فارسی و التین( ، تحویل به عوقع تکلیف ) حداكثر یک هفته پدس از  1عحتوا ،كفایت عنابع ) حداقل 

سلط بر عوضوع ،رعایدت اصدو  ارائه كالسی( ، سازعاندهی عحتوا ،بهره گیری از روش تدریس عناسب و فعا  ،ت
نگارش ،درج عنابع در عتن و انتها عطابق رفرنس نویسی دانشکده از جمله ععیارهای است كه در ارزشیابی نمره 

 نهایی دانشجو لحاظ خواهد شد.

 10:   ارائه عقاله به صورت بیب كارت%  

اری نباشد. بده روز بدودن عقالده ) عقاالت ارائه شده عی بایست با انجام هماهنگی بین دانشجویان تکر توجه :

 (%5و سازعاندهی و رعایت اصو  الزم در تدوین آن :  %3، ترجمه روان :  %1ساله گذشته ( :  5حداكثر 
  : نمره %30بخش عملی  

عوظف به انتخاب یک عوضدوع و دانشجویان در قالب گروه های دو نفره بر اساس عناوین تدریس شده :  توجه

 ر عحیط بالینی و ارائه نتایج به صورت كتبی و شفاهی در زعان عقرر عی باشند.كاوش در آن زعینه د
 به صورت تشریحی خواهد بود.  % 10اعتحان پایان ترم :  .3

 

 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور كردنی          ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر عوارد
 

 

  
 :)لطفا نام ببرید(: ابع پیشنهادی برای مطالعهمن

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 B,Rich K.L(Last edition. Nursing Ethics Across the Curriculum and in 

to practice, Boston: Jones and Bartlett Publisher. 



 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   

 1 

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

in nursing. 

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

edition) Nursing Ethics, Edinbergh: Churchill Livingston. 

 اینترنتی 

 

 :فارسیمنابع 

 چاپی 

o  قران كریم 

o  نهج الفصاحه 
o نهج البالغه 

o  )رساله حقوق اعام سجاد )ع 

o كلینی رازیف عحمد بن یعقوب ، اصو  كافی 

o بحاراالنوار 
o ، 1301عصباح یزدی، عحمد تقی. آعوزش فلسفه ،تهران:انتشارات سازعان تبلیغات اسالعی 

o  عصباح یزدی، عحمد تقی.در جستجوی عرفان اسدالعی.قم: انتشدارات عوسسده آعوزشدی و پژوهشدی اعدام

 .1331خمینی، 
o  1333،.انتشارات برای فردا.تهران1و1الریجانی،باقر.پزشک و عالحظات اخالقی، جلد. 

o  1333دعاری بهزاد.سالعت ععنوی.انتشارات طب و جاععه،تهران:چاپ او ،زعستان. 

o 1351طباطبایی عحمدحسین.ععنویت تشیع.قمکانتشارات تشیع. 
o ،1301عطهری عرتضی .آزادی ععنوی .تهران:انتشارات صدرا. 

o  .دفتدر –ععاونت سدالعت جوالیی ، سودابه ، دهقان نیری ، ناهید . اخالقیات در پرستاری .وزارت بهداشت

 .1333اعورپرستاری 

o .سایر عنابع عتعاقبا در طو  ترم ععرفی خواهند شد 

 

 
 

 اینترنتی 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس
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 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 عدرسین ععارفه ، ارائه طرح دوره ، تکالیف و فعالیتهای یادگیری  1

ای در نظام سالعت :  تاریخ اخالق اخالق حرفه  10/01/60 1

پرستاری و روابط انسانی ، تعریف اخالق پرستاری و 
 اهمیت آن

 سمینار دانشجویی

 (كرعیدكتر )

ععضالت اخالقی و قانونی در پرستاری)سوء رفتار حرفه  11/01/60 3
..( و اصو  تصمیم گیری بر اساس عبانی .ای،غفلت،

 پرستاریاخالقی در تقابل با عشکالت حرفه ای 

 سمینار دانشجویی

 (كرعیدكتر )

كراعت انسان و ارزشهای اخالقی اسالعی ، به كارگیری  11/01/60 1

اصو  اخالقی و رعایت ارزشهای انسانی و حرفه ای در 

جریان ارائه عراقبت های تخصصی به عددجو/بیمار 
خاص و خانواده های آنها ،شناخت حقوق اساسی بشر و 

 /بیماراحترام به حقوق عددجو

 سمینار دانشجویی

 ( كرعی) دكتر 

 
 

 سمینار دانشجویی سالعت ، ععنویت و فلسفه اخالق 30/01/60 5

 (وند حسن)دكتر  

عفاهیم اخالقی در قوانین پرستاری ،حساسیت اخالقی  03/03/60 0

 در اعر آعوزش پرستاری)بالینی(

 سمینار دانشجویی

 ) دكتر طوالبی(

 سمینار دانشجویی  ی پزشک ، پرستار ، بیمار عدلهای ارتباط 15/03/60 1
 (وند )دكتر حسن

عسئولیتهای حرفه ای پرستاران عبتنی بر  عوازین  11/03/60 3
اخالقی، عوضوعات اخالقی عبتنی بر عوازین اخالقی، 

 كدهای اخالقی و راهنماهای حرفه ای

 

 سمینار دانشجویی

 () دكتر طوالبی 

 )اتونوعی، سودرسانی، عدم ضرر واصو  اخالق زیستی  16/03/60 6

 زیان ، عدالت(
 

 سمینار دانشجویی

 (وند حسن)دكتر  

 عملی  بخش

 عدرسین ) سالعت ععنوی ( الیفو كتبی تکگزارش شفاهی  00/06/60 10

 عدرسین // )عدلهای ارتباطی پزشک ، پرستار ، بیمار ( 13/06/60 11

 عدرسین //)كدهای اخالقی( 10/06/60 11

 عدرسین //)چالشهای اخالقی در حرفه پرستاری( 11/06/60 13

 عدرسین //)چالشهای قانونی در حرفه پرستاری ( 01/10/60 11

 عدرسین // )حساسیت اخالقی در اعر آعوزش پرستاری( 11/10/60 15

 عدرسین (حقوق عددجو و شان انسانی// ) 13/10/60 10

 عدرسین // )سوءرفتار حرفه ای ( 15/10/60 11

 


