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                 کارشناسی پرستاریتحصیلی: یرشتهو مقطع  پرستاری گروه آموزشی:          پرستاری و مامایی دانشکده:
 0911-0011: اول  تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال

 11ادل واحدد ععد 1واحدد   تودیری :  5/1:  تعداد واحد            اخلاق پرستاری و روابط حرفه ایی : نام واحد درس

 و عملی نظری د:نیع واح(                          عملی  ساعت 11واحد ععادل  5/0ساعت و 

                  ساعانه نیید و اسکای روم(عجازیكلاس عکان برگزاری:    12 -10 :ساعتشنبه   یک :برگزاری كلاس: روز زعان   ..یش نیاز:پ

 طیلابی اهرهطدكتر عسویل درس:  50 تعداد دانشجییان:

 و دكتر طاهره طیلابی عژگان خادعیدكتر   به ترتیب حروف الفبا(: ساتیدا

   11:00-12:30شنبه یک ساعات عشاوره با دانشجی:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

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

را بر اساس ارزشهای انسانی فراهم عی سازد.در این درس فراگیران با نحیه حمایت از حقیق عددجییان  و خانیاده 

های آنان اشنا شده و راه های تیسعه اعمال اخلاقی در پرستاری را فرا عی گیرند. در این درس علاوه بر بررسی 

ار گرفته و جنبه های اخلاقی اعمال و ارتباطات حرفه عاهیت عیضیعات اخلاقی ، نظریه های اخلاقی عیرد بررسی قر

ای پرستاری تجزیه و تحلیل عی شید.در این درس فراگیران به عیضیعات اخلاقی در زعینه كار پرستاری حساس  

شده و تصمیم گیری اخلاقی و تجربی را تمرین عی كنند تا از این راه صلاحیتهای اخلاق حرفه ای در آنها تقییت 

 شید.

 

 )لطفا شرح دهید(کلی:  هدف

 در مراقبت های پرستاری و ینظری و مهارت های لازم برای اقدامات اخلاق یبا مبان رانیفراگ ییآشنا   

 یارتباط حرفه ای بر اساس ارزش های انسان برقراری
 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
و عحیرهای اصلی برناعه را نشان عی است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است ای تخصصیهدف كلی به اجز شکستنعنظیر 

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

 فراگیران در پایان این درس قادر خواهند بود :

o اریخی و عبانی نظری اخلاق پرستاری را بیان كنند.جنبه های ت 

o .اصیل اخلاق زیستی و كاربردهای آن در پرستاری را شرح دهند 

o .دیدگاههای اخلاقی در كار پرستاری را عیرد تجزیه و تحلیل قرار دهند 

o بق راههای تصمیم گیری اخلاقی با در نظر گرفتن روابط انسانی در رشته های عختلف علیم پزشکی ، عنط

 با اخلاق پرستاری را تیضیح دهند.

o .در عباحث عربیط به تصمیم گیری های اخلاقی در عراقبت از عددجییان عشاركت نمایند 

o .راهکارهای تیسعه عملکرد اخلاقی در پرستاری را شرح دهتد 

o .نسبت به عیضیعات اخلاقی حساسیت نشان دهند 

o  .نسبت به حمایت از حقیق عددجییان عتعهد شیند 
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o خلاق حرفه ای خید  و عحیط كاری خید را عیرد نقد و بررسی قرار دهند.رشد ا 

o .ارزشهای اخلاقی و كراعت انسانی در عحیط های كاری خید را عیرد نقد قرار دهند 
 

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برناعه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLگیری عبتنی بر تیم یاد  (PBLیادگیری عبتنی بر حل عسوله   بحث گروهی

 گروهی  و ارائه پروژهكاوش و كار :   لطفاً نام ببرید( سایر عیارد

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 بخش نظری 

  عطابق بدا رئدیس عطالدب  بدا عطالعه عیضیعات درسی قبل از شروع كلاس تیسط كلیه دانشجییان عحترم

ای طرح درس با تاكید بر عنابع فارسی به ویژه قرآن، نهج البلاغه، نهدج استفاده از كتب ععرفی شده در انته

 الفصاحه، رساله حقیق اعام سجاد، عقالات پژوهشی عرتبط با عیضیع و... 

 

 ساعانه نیید و اسکای رومدر  حضیر فعال  و عستمر در جلسات كلاس درس و بحث گروهی 

 بخش عملی 

 ز بخش های اق پرستاری و روابط حرفه ای پرستاری در یکی اارائه گزارش كتبی و شفاهی چالش های اخل

، نقد و ارائه راهکارها عبتنی بر عیازین و كدهای اخلداقی بدر اسداس برناعده ریدزی عراقبت پرستاری بالینی

 درسی 
مرگ مغزی، حقوق بیمار،  حقوق پرستار،  سقط جنین ، شأن معتاد،  ایدز،  خطا و قصور در پرستاری، -

 تسکین درد،  معلولیت و....،  رفه ای و حقوق همکارانروابط بین ح
 

 توجه: موضوعات فوق از منظر اخلاق دیده شوند 
 

 انتخاب یکی از عناوین فوق و انجام تکالیف ذیل در راستای عنوان انتخاب شده 
 (سامانه نوید یا اسکای روم  مجازی جست و جوی یک مقاله فارسی و ارائه خلاصه در کلاس

)ساامانه نویاد یاا  مجاازی یک مقاله انگلیسی، ترجمه کامل  و ارائه خلاصه در کلااس جست و جوی
 اسکای روم(

 
مطا  و مراکاز  مارساتان،یکه تجرباه مراجعاه باه ب یفرد ای/خانواده وماریپرستار/ ب کیمصاحبه با 
 یهاامصاحبه بر اساس کدهاو ارزش  لیو تحل هیرا داشته  به تناس  موضوع  و تجز یدرمان یبهداشت
   ای      یاخلاق
 یاخلاق لی(، مط   و تعاملات  و تحلیارتوپد ،یاز بخش ها )اورژانس، جراح یکیروز مشاهده در  کی

 )سامانه نوید یا اسکای روم(مشاهدات  
 
عناوین سمینار،  عقالات انتخاب شده، سنارییی اخلاقی  عی بایسدت قبدل از ارائده تیسدط اسداتید درس توجه :  

 شیند. عربیطه تایید 
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تاا  حاداکرر قبال از ارایاه کارهاای عملایعنوان تکلیف  ،ذکر اسامی  با تکالیف را مکتوب و  توجه:

  .تا اساتید فرصت مطالعه وبازخورد داشته باشند بارگذاری نمایند سامانه نویددر   01/8/11
 

 .به تکالیف بعد ان نمره ای تعلق نمی گیرد  .توجه:
 

 وسایل کمک آموزشی:  

  سلایدویدئی ا

 ساعانه نیید، اسکای روم سایر عیارد   لطفاً نام ببرید( 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   درصد نمره 52آزمون پایان ترم   درصد نمره    ---آزمون میان ترم 

درصد 2مجازی در کلاس ور فعال ضح درصد 01  (سامانه نوید و اسکای روم) تکالیف و گفتگو  

  

 :به شرح زیر درصد نمره 16انجام تکالیف کار عملی و ارایه 

   

 درصد   8  بحث گروهیشرکت فعال در درصد نمره    7در کلاستمام وقت  و حضوربه موقع 

 سایر عیارد  لطفاً نام ببرید( : 

 نمره 2و ارائه خلاصه در کلاس    مقاله فارسی:  كار عملی  تکالیف

 نمره   01در کلاس ، ترجمه کامل  و ارائه خلاصهمقاله انگلیسی
ویاا فاردی کاه تجرباه مراجعاه باه  خاانواده/ بیمار/پرستارمصاحبه با یک  کتبی و شفاهیگزارش 

به تناس  موضوع  و تجزیه و تحلیل مصاحبه بر  را داشته  بیمارستان، مط  و مراکز بهداشتی درمانی
 اساس کدهاو ارزش های اخلاقی      یا 

و تعاملات  و تحلیل   ، مط رتوپدی(بخش ها )اورژانس، جراحی، ایک روز مشاهده در یکی از 

  نمره 02مشاهدات  اخلاقی 

، دانلود از اینترنت و سایت های معتبر ) نمره 02 ) توسط دانشجویان  یک موردسناریوی اخلاقی تهیه

  نمره( 9هر مورد 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جیر كردنی          ایچندگزینه       پاسخ كیتاه     تشریحی

 اعتحان  عجازی با رعایت تمام استانداردها /  عجازی در سالن الکترونیک -----------عیارد  لطفا نام ببرید(  سایر

 

 

 

 

 



 آموخت به نام آنکه جان را فکرت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 :)لطفا نام ببرید(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

- Butts JB, Rich K.L. Nursing Ethics: Across the Curriculum and in to 

practice. 4th Edition, Boston: Jones and Bartlett Publisher. 

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

Nursing Ethics, Edinbergh: Churchill Livingston. 
 - Marsha DM. Guide to the Code of Ethics for Nurses: With Interpretive 

Statements: Development, Interpretation, and Application .2nd Edition 

 

  سایتها و ژورنالهااینترنتیمنابع معتبر / 

 

 https://journals.sagepub.com/home/nej 

ums.ac.ir/index.php/jmehmhttp://jmehm.t 
 منابع فارسی:

 چاپی 

o  قران كریم 

o  نهج الفصاحه 

o نهج البلاغه 

o  )رساله حقیق اعام سجاد  ع 

o كلینی رازیف عحمد بن یعقیب ، اصیل كافی 

o بحارالانیار 

o ، 1331عصباح یزدی، عحمد تقی. آعیزش فلسفه ،تهران:انتشارات سازعان تبلیغات اسلاعی 

o .در جستجیی عرفدان اسدلاعی.قم: انتشدارات عیسسده آعیزشدی و پژوهشدی اعدام عصباح یزدی، عحمد تقی

 .1331خمینی، 

o  1333.انتشارات برای فردا.تهران،2و1لاریجانی،باقر.پزشک و علاحظات اخلاقی، جلد. 

o  1333دعاری بهزاد.سلاعت ععنیی.انتشارات طب و جاععه،تهران:چاپ اول،زعستان. 

o 1351انتشارات تشیعطباطبایی عحمدحسین.ععنییت تشیع.قمک. 

o ،1331عطهری عرتضی .آزادی ععنیی .تهران:انتشارات صدرا. 

o  دفتدر –جیلایی ، سیدابه ، دهقان نیری ، ناهید . اخلاقیات در پرسدتاری .وزارت بهداشدت. ععاوندت سدلاعت

 .1333اعیرپرستاری 

o .سایر عنابع عتعاقبا در طیل ترم ععرفی خیاهند شد 

 /http://ijme.tums.ac.ir   اینترنتی

  

 

 

 

 

https://journals.sagepub.com/home/nej
https://journals.sagepub.com/home/nej
http://jmehm.tums.ac.ir/index.php/jmehm
http://jmehm.tums.ac.ir/index.php/jmehm
http://ijme.tums.ac.ir/
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ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه  

 استاد مربوط عنوان مطال  تاریخ جلسه

 عدرسین ععارفه ، ارائه طرح دوره ، تکالیف و فعالیتهای یادگیری 9963613 1

اری اخلاق حرفه ای در نظام سلاعت :  تاریخ اخلاق پرست 9963623 2

و روابط انسانی، فلسفه اخلاق، تعریف اخلاق پرستاری و 

 اهمیت آن 

 دكتر خادعی

اصیل اخلاق زیستی  اتینیعی، سیدرسانی، عدم ضرر  9963630 3

 وزیان ، عدالت(

 دكتر خادعی

 دكتر خادعی عدلهای ارتباطی پزشک ، پرستار ، بیمار 996163 1

بتنی بر  عیازین عسویلیتهای حرفه ای پرستاران ع 9961613 5

اخلاقی، عیضیعات اخلاقی عبتنی بر عیازین اخلاقی، 

 كدهای اخلاقی و راهنماهای حرفه ای 

 دكتر خادعی

كراعت انسان و ارزشهای اخلاقی اسلاعی  ، به كارگیری  9961620 3

اصیل اخلاقی و رعایت ارزشهای انسانی و حرفه ای در 

یمار جریان ارائه عراقبت های تخصصی به عددجی/ب

خاص و خانیاده های آنها ،شناخت حقیق اساسی بشر و 

 احترام به حقیق عددجی/بیمار

 دكتر طیلابی

عفاهیم اخلاقی در قیانین پرستاری ،حساسیت اخلاقی  9961621 1

 در اعر آعیزش پرستاری بالینی(

 دكتر طیلابی

ععضلات اخلاقی و قانینی در پرستاری سیء رفتار حرفه  996361 3

..( و اصیل تصمیم گیری بر اساس عبانی .ت،غفل ای،

 اخلاقی در تقابل با عشکلات حرفه ای پرستاری

 دكتر طیلابی

 دكتر طیلابی عراقبت ععنیی  9963611 9

 بخش عملی  9963613 10

 ارائه گزارش شفاهی و كتبی تکلیف تعیین شده  

 دانشجییان / عدرسین

 دانشجییان / عدرسین ف تعیین شده ارائه گزارش شفاهی و كتبی تکلی  9963625 11

 دانشجییان / عدرسین ارائه گزارش شفاهی و كتبی تکلیف تعیین شده   996962 12

 دانشجییان / عدرسین ارائه گزارش شفاهی و كتبی تکلیف تعیین شده   996969 13

 دانشجییان / عدرسین ارائه گزارش شفاهی و كتبی تکلیف تعیین شده   9969613 11

 دانشجییان / عدرسین ارائه گزارش شفاهی و كتبی تکلیف تعیین شده   9969623 15

 دانشجییان / عدرسین ارائه گزارش شفاهی و كتبی تکلیف تعیین شده   9969630 13

 دانشجییان / عدرسین ارائه گزارش شفاهی و كتبی تکلیف تعیین شده   جبرانی 11

 

 


