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 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي  ریزی واحد برنامه

 برای دروس مجازی  طرح درس ترمی 

 

 واحدی(  دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

 کارشناسی  تحصیلی: یرشته و  مقطع  و سالمندی  کودکان         گروه آموزشی:       پرستاری    دانشکده:

   ساعت(  17واحد معادل  5/0ساعت و  17واحد معادل  1واحد ) تئوری :   5/1تعداد واحد       اخالق پرستاری و روابط حرفه ای : نام درس

 ندارد :یش نیازپ ، عملیتئوری :دنوع واح

 اسکای روم و سامانه نوید  :  مکان برگزاری   4-2،  12-10       :ساعت            چهرشنبه    :روز : زمان برگزاری كالس

 ، دکتر کرمی دکتر ساالروند :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( دکتر کیمیا کرمی :مسئول درس          :تعداد دانشجويان 

 

  شرح دوره:

اقدامات اخالقی در مراقبت های پرستاری و برقراری ارتباط حرفه ای  را بر اساس ارزشهای انسانی  این درس مبانی نظری و مهارتهای الزم برای    

  فراهم می سازد.در این درس فراگیران با نحوه حمایت از حقوق مددجویان  و خانواده های آنان اشنا شده و راه های توسعه اعمال اخالقی در

بر بررسی ماهیت موضوعات اخالقی ، نظریه های اخالقی مورد بررسی قرار گرفته و جنبه های    پرستاری را فرا می گیرند. در این درس عالوه

  اخالقی اعمال و ارتباطات حرفه ای پرستاری تجزیه و تحلیل می شود.در این درس فراگیران به موضوعات اخالقی در زمینه کار پرستاری حساس 

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

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

  آشنایی با مبانی نظری اخالق  و قوانین حرفه ای 
 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
قابل تقسیم    اهداف بینابینی  دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان می است  تر  تر و شفافروشن  ،نسبت به اهداف کلی  که  است  هدف کلی به اجزای تخصصی  شکستن،  منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است   ویژه تری به نام اهدافشدن به اجزای اختصاصی

  .نمايد بيان را  نوزاد و مادر بهداشت كليات •

 مبانی نظری اخالق پرستاری را بیان کنند. جنبه های تاریخی و  •

 اصول اخالق زیستی و کاربردهای آن در پرستاری را شرح دهند.  •

 دیدگاههای اخالقی در کار پرستاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.  •

الق پرستاری را توضیح راههای تصمیم گیری اخالقی با در نظر گرفتن روابط انسانی در رشته های مختلف علوم پزشکی ، منطبق با اخ •

 دهند. 

 در مباحث مربوط به تصمیم گیری های اخالقی در مراقبت از مددجویان مشارکت نمایند.  •

 راهکارهای توسعه عملکرد اخالقی در پرستاری را شرح دهتد.  •

 نسبت به موضوعات اخالقی حساسیت نشان دهند.  •

 نسبت به حمایت از حقوق مددجویان متعهد شوند.  •

 ه ای خود  و محیط کاری خود را مورد نقد و بررسی قرار دهند. رشد اخالق حرف  •

 ارزشهای اخالقی و کرامت انسانی در محیط های کاری خود را مورد نقد قرار دهند.  •
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 های تدريس:شیوه

 ☒پرسش و پاسخ         ☒سخنرانی برنامه ریزی شده   ☒ سخنرانی

 ☐ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☐ (PBLمسئله )یادگیری مبتنی بر حل   ☐بحث گروهی 

  سخنرانی در سامانه نوید ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ ، و انجام تکالیف به صورت الکترونیکی :سایر موارد

 

 : ( در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک)  وظايف و تکالیف دانشجو

 بخش نظری  

 مطالعه موضوعات درسی با کمک منابع توصیه شده قبل از شروع کالس توسط کلیه دانشجویان محترم  •

 حضور فعال و مستمر در جلسات کالس درس و بحث گروهی •

مطابق با رئوس مطالب  با اسمتفاده از کتب معرفی شمده در انتهای طرح درس با تاکید بر منابع فارسمی   گروهی ارائه سممینار دانشمجویی •

 ن ، نهج البالغه ، نهج الفصاحه و رساله حقوق امام سجاد، مقاالت پژوهشی مرتبط با موضوع و... آویژه قر به

 به راهنمایی مدرس طبق برنامه ریزی انجام خواهد شد.   به صورت گروهی ارائه سمینار دانشجویی •

 نقدهای اخالق پرسمتاری و روابط حرفه ای همراه با نقد مطالعه ) با تاکید بر   کارت خالصمه نویسمی در رابطه با چالشکتبی یک ارائه  •

 مقاله ( در پایان دوره 

 درس مربوطه تایید شوند. استادکلیه مقاالت انتخاب شده توسط دانشجویان می بایست قبل از ارائه توسط  •

 بخش عملی 

رفه ای پرسمتاری در یکی از بخش های مراقبت پرسمتاری بالینی ،  چالش های اخالق پرسمتاری و روابط ح  کتبیو   شمفاهیارائه گزارش   •

 نقد و ارائه راهکارها مبتنی بر موازین و کدهای اخالقی بر اساس برنامه ریزی درسی 

ئه : کلیه دانشجویان می بایست همزمان با ارائه شفاهی تکلیف عملی ، گزارش کتبی را تحویل دهند . در غیر این صورت نمره ارا تذكر مهم

 کتبی منظور نخواهد شد 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات كالس

ودعجامعیت و به روز بودن محتوا یكفايت   توجه : انده ـش تاد مربوطه رـس مینار حداق  از ي  هفته قب  به تايید اـس محتوای ـس

تکلیف ) حداكثر ي  هفته پس از ارائه كالسـی( ی سـازماندهی  رفرنس ی فارسـی و تتین( ی تحوي  به موقع  7منابع ) حداق   

ول ن ارش یدرا منابع در متن و انتها مطاب   وع یرعايت اـ  لب بر موـع ب و فعال یتـس محتوا یبهره گیری از روش تدريس مناـس

 رفرنس نويسی دانشکده از جمله معیارهای است كه در ارزشیابی نمره نهايی دانشجو لحاظ خواهد شدع

  %10ارائه مقاله به  ورت بیب كارت :   ▪

،  %2ساله گذشته ( :   5مقاالت ارائه شمده می بایست با انجام هماهنیی بین دانشجویان تکراری نباشد. به روز بودن مقاله ) حداکثر  توجه :

 (%5و سازماندهی و رعایت اصول الزم در تدوین آن :  %3ترجمه روان : 

  نمره %30بخش عملی :  ▪

دانشجویان در قالب گروه های دو نفره بر اساس عناوین تدریس شده موظف به انتخاب یک موضوع و کاوش در آن زمینه در محیط  :   توجه

 بالینی و ارائه نتایج به صورت کتبی و شفاهی در زمان مقرر می باشند.

 %  به صورت تشریحی خواهد بود. 20امتحان پایان ترم :  .1

 

 باشد .   یآن م  نیی هفته بعد از تع کی فیمهلت ارائه تکال نیآخر

 نمره مربوط به آن تعلق نخواهد گرفت.    فیعدم ارائه تکل ای ریصورت تاخ در

 

 وساي  آموزشی:  

 ☒ نیکالس آنال سسروی وب    ☐ ی ریادگی تیرمدی سامانه         ☐ وترکامپی           ☐پروژکتور  دئووی ☐برد  تیوا
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 (:  دیموارد  )لطفاً نام ببر رسای        ☒ دیفراد  ی آزمون مجاز سامانه 

 به صورت پرسش و پاسخ ی مجاز ی و فضا یو سخنران نتیبه صورت پاورپو یکیالکترون دینو سامانه

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 ستینمره از ب تیفعال فيرد

 2-1 در زمان مقرر ديدر سامانه نو فیتکالانجام  1

 1 ديدر سامانه نو یكالس یهاآزمون  2

 1 نيآنال یمجاز یهاحضور در كالس 3

 2-1 امتحان مستمر 4

 14 ترم ان يامتحان پا 5

 

 

 نوع آزمون 

  ☐غلط  -حصحی ☐ کردنی جور          ☒ ای ¬نهچندگزی       ☐ کوتاه  پاسخ     ☐ یحیتشر

  -----------( دیموارد )لطفا نام ببر ریسا

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع ان لیسی
 

✓  

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

Boston: Jones and Bartlett Publisher. 

▪ 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. 

 اينترنتی  ✓

 

 

 منابع فارسی:

 

 نویسنده ضیغمی و کاشانیپرستاری بهداشت مادران و نوزادان 

 

o  قران کریم 

o  نهج الفصاحه 

o نهج البالغه 

o  )رساله حقوق امام سجاد )ع 

o کلینی رازیف محمد بن یعقوب ، اصول کافی 

o بحاراالنوار 

o ، 1364مصباح یزدی، محمد تقی. آموزش فلسفه ،تهران:انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی 
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o  1387یزدی، محمد تقی.در جستجوی عرفان اسالمی.قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مصباح. 

o .1383.انتشارات برای فردا.تهران،2و1، جلد پزش  و مالحظات اخالقیالریجانی،باقر. 

o .1388انتشارات طب و جامعه،تهران:چاپ اول،زمستان سالمت معنویعدماری بهزاد. 

o .1354معنویت تشیع.قمکانتشارات تشیعطباطبایی محمدحسین. 

o ،1361مطهری مرتضی .آزادی معنوی .تهران:انتشارات صدرا. 

o  . 1388دفتر امورپرستاری –.وزارت بهداشت. معاونت سالمت  اخالقیات در پرستاریجوالیی ، سودابه ، دهقان نیری ، ناهید. 

o .سایر منابع متعاقبا در طول ترم معرفی خواهند شد 

 

 

 

 هم:توعیحات م 

 

 .کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه  •

 

گردد به عنوان استاندارد پایه محسوب می  ،جلسه  مربوط بهای  اری محتوای چندرسانه ذبارگ  ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین •

گذاری توانید نسبت به عالمت می   ، بنابراین  .استفاده نمایدهای جلسات آفالین نیز  ماژولسایر  تواند عالوه بر آن از  و استاد درس می

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید. 

 

کالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً •

 .شود برگزار

 
 

 برنامه درس بندی ارائه  جدول زمان

 عنوان جلسه  تاریخ  ردیف 
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتیو تکلیف خودآزمون  آفالین  آنالین 

1  
معارفه ، ارائه طرح دوره ، تکالیف و 

 10 * * * * * فعالیتهای یادگیری
  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

2  

در نظام سالمت :   اخالق حرفه ای 

تاریخ اخالق پرستاری و روابط انسانی 

 ، تعریف اخالق پرستاری و اهمیت آن
* * * * * 10 

  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

  

معضالت اخالقی و قانونی در  

پرستاری)سوء رفتار حرفه  

..( و اصول تصمیم گیری بر .ای،غفلت،

اساس مبانی اخالقی در تقابل با  

 پرستاریمشکالت حرفه ای 

* * * * * 10 

  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

3  

کرامت انسان و ارزشهای اخالقی 

اسالمی ، به کارگیری اصول اخالقی و 

رعایت ارزشهای انسانی و حرفه ای در 

جریان ارائه مراقبت های تخصصی به 

مددجو/بیمار خاص و خانواده های 

آنها ،شناخت حقوق اساسی بشر و  

 مددجو/بیماراحترام به حقوق 

* * * * * 10 

  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 
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4  
 سالمت ، معنویت و فلسفه اخالق

* * * * * 10 
  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

5  

مفاهیم اخالقی در قوانین پرستاری 

،حساسیت اخالقی در امر آموزش  

 پرستاری)بالینی(
* * * * * 10 

  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

6  
مدلهای ارتباطی پزشک ، پرستار ،  

 10 * * * * * بیمار 
  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

7  

مسئولیتهای حرفه ای پرستاران 

مبتنی بر  موازین اخالقی، موضوعات 

اخالقی مبتنی بر موازین اخالقی،  

 کدهای اخالقی و راهنماهای حرفه ای

 

* * * * * 10 

  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

8  

اخالق زیستی )اتونومی، اصول 

 زیان ، عدالت( سودرسانی، عدم ضرر و

 
* * * * * 10 

  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

9  
 عملی  بخش

* * * * * 10 
  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

10  
)   الیفو کتبی تکگزارش شفاهی 

 10 * * * * * سالمت معنوی (
  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

11  
ارتباطی پزشک ، پرستار ، )مدلهای  //

 10 * * * * * بیمار ( 
  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

12  
 )کدهای اخالقی(//

* * * * * 10 
  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

13  
در حرفه  و اخالقی )چالشهای قانونی//

 10 * * * * * پرستاری (
  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

14  
آموزش )حساسیت اخالقی در امر  //

 10 * * * * * پرستاری(
  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

15  
 (حقوق مددجو و شان انسانی)  //

* * * * * 10 
  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

16  
 )سوءرفتار حرفه ای ( //

* * * * * 10 
  -دکتر ساالروند

 دکتر کرمی 

17          

          

 

 

 


