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پرستاری ي مامایی زوجان  داوطکذٌ

 سالمت جامؼٍ : گريٌ آمًزضی

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاری زوجان :مرکس آمًزضی درماوی/ داوطکذٌ اخالق پرستاری ي ريابط حرفٍ ای :ػىًان ياحذ درسی

 سالمت جامؼٍ :رضتٍ تحصیلی  :ياحذ درسی وًع

 کارضىاسی ارضذ:مطقغ تحصیلی :کاريرزی :کارآمًزی 5/0:ػملی 1:وظری تؼذاد ياحذ

 سایر کاريرز کارآمًز ترم تحصیلی :کاريرزی :کارآمًزی 17:ػملی 17:وظری        تؼذاد ساػت

    1وذارد :  پیطىیاز 03 :کذ درس

 :سایر: سایر

 مشخصات مسؤل درس

 آمًزش پرستاری :رضتٍ تحصیلی وسریه جؼفری :وام ي وام خاوًادگی

 استادیار:رتبٍ ػلمی دکترا :مقطغ تحصیلی

 Jafari_ns@zums.ac.ir:پست الکتريویک 33148374:تماس ضمارٌ

 داوطکذٌ پرستاری. پردیس داوطگاٌ ػلًم پسضکی زوجان   :محل کار

 دکتر وسریه جؼفری  :(انمذرس)وام ي وام خاوًادگی مذرس

 :بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ :درس تاریخ تذيیه طرح :وحًٌ برگساری ديرٌ

: ضمارٌ جلسات بازوگری ضذٌتاریخ   1397مرداد ماٌ ترکیبی مجازی حضًری 

    14/5/1397 12 



2 
 

اهذاف آموزشی 

 ػ تذارن هجبًی ًظزی ٍ هْبرت ّبی السم ثزای الذاهبت اخاللی در هزالجت ّبی پزعتبری ٍ ثزلزاری ارتجبط حزفِ ای ثز اعبط ارس: َذف کلی

ّبی اًغبًی در داًؾجَیبى 

  

  لبدر ثبؽٌذ( اى)در پبیبى ثزًبهِ آهَسؽی، اًتظبر هی رٍد فزاگیز(: رفتاری)اَذاف اختصاصی: 

 حیطٍ ضىاختی: 

 1 – هجبًی ًظزی اخالق پزعتبری را ثیبى وٌذ .

 2- اصَل اخالق سیغتی ٍ وبرثزدّبی آى در پزعتبری را ؽزح دّذ .

 3- تبری را هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار دّذدیذگبُ ّبی اخاللی در وبر پزط .

 4- راُ ّبی تصوین گیزی اخاللی ثب در ًظز گزفتي رٍاثظ اًغبًی در رؽتِ ّبی هختلف ػلَم پشؽىی، هٌغجك ثب اخالق پزعتبری را تَضیح دّذ .

 5- در هجبحث هزثَط ثِ تصوین گیزی ّبی اخاللی در هزالجت هذدجَیبى هؾبروت وٌذ .

 6-  ِػولىزد اخاللی در پزعتبری را ؽزح دّذراُ وبرّبی تَعؼ .

 7-  رؽذ اخالق حزفِ ای خَد ٍ هحیظ وبری خَد را هَرد ًمذ لزار دّذ .

 8- ارسػ ّبی اخاللی ٍ وزاهت اًغبًی در هحیظ ّبی وبری خَد را هَرد ًمذ لزار دّذ .

 حیطٍ ػاطفی :

  ارتمب دّذرا وغت ًوَدُ ٍ  ثىبرگیزی اخالق حزفِ ایاًگیشُ ثزای. 

  ثِ هَضَػبت اخاللی حغبعیت ًؾبى دّذًغجت. 

 ى هتؼْذ ثبؽذاًغجت ثِ حوبیت اس حمَق هذدجَی. 

 حیطٍ رياوی حرکتی: 

  تْیِ ًوبیذیه ثیت وبرت هزتجظ ثب اخالق حزفِ ای . 

 دٍ عٌبریَ ٍالؼی اس  هَارد اخاللی در ثخؼ خَد را در والط هغزح ًوَدُ ٍ هَرد ثزرعی ٍ ًمذ لزار دّذ .
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 ريش َای تذریس: 

 سخىراوی                                                                                                                                                                           ■   

 ■                                                                                                                                                                      پرسص ي پاسخ

 ■                                                                                                                                                                  بحث گريَی     

                  کارگاٌ آمًزضی                                                                                           ومایص ػملی                                     

                                                               ضبیٍ سازی ضذٌ             بیمار                                                                                   

                              Bedside teaching                                  
               ارائِ تىبلیف ٍ ًمذ ٍ ثزرعی آى ّب(:    بىًیسیذ) سایر 

 مًاد ي يسایل آمًزضی :

 ثزد ٍایت پَیٌت، پبٍر 

 

  (: حیه تذریس)تجارب یادگیری

 ِثحث ٍ تجبدل ًظز در هَرد ویظ ّبی هغزٍح 

 (: بؼذ تذریس) تکالیف یادگیری

 ٍی  گشارػ وتجی ٍ ؽفبّی اس چبلؼ ّبی اخالق پزعتبری ٍ رٍاثظ حزفِ ای اس یىی اس ثخؼ ّبی هزالجت پزعتبری ثبلیيارائِ د

   ارائِ یه ثیت وبرت در هَرد اخالق

 

 ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس 

 دارای سیزثٌبی ػلوی هٌبعت جْت فزاگیزی هغبلت هَرد ًظز ثبؽٌذداًؾجَیبى ثبیذ  :اوتظارات .

 ر گغتزػ هؼلَهبت خَد اس عزیك هغبلؼبت وتبثخبًِ ای ًوَدُ ٍ یبفتِ ّبی پضٍّؼ ّبی جذیذ را در جْت ثب اعتفبدُ اس هغبلت تذریظ ؽذُ عؼی د

. ثْجَد ویفیت آهَسػ ّبی پزعتبری ثِ وبر گیزًذ

 ثب وبرثزد هٌبثغ ػلوی جذیذ ٍ یبفتِ ّبی حبصل اس پضٍّؼ ّب تىبلیف خَد را تْیِ وٌٌذ .

 گزفتِ ٍ ثب راٌّوبیی اعبتیذ ثزًبهِ  ّبی آهَسؽی خَد را پیگیزی وٌٌذخَد را ثِ ػْذ رهغئَلیت فزاگیزی ّز چِ ثیؾت ُ .

 ثِ عَر هٌظن ٍ ثذٍى غیجت در والط حضَر یبفتِ ٍ در هجبحث ػلوی والط ؽزوت فؼبل داؽتِ ثبؽٌذ .

 در تبریخ ّبی همزر تىبلیف ًظزی ٍ ػولی خَد را ارائِ ٍ یب تحَیل دٌّذ .



4 
 

 هَرد اًتظبر اعت ّوىبری ثب عبیز داًؾجَیبىٍ  ارائِ پزٍصُ ّبی والعی در سهبى همزر. 

 دى ٍ آؽبهیذى در حذ ضزٍرتر، خَ(ًیبس صَرت در ( والط اس خزٍج ٍ ٍرٍد هَثبیل، وزدى چه :مجازَا 

 ػذم اختالل در ًظن والعی :محذيدیتُا 

(: ػرصٍ/بالیىی/آزمایطگاَی/ػملیدريس )َای ایمىی تًصیٍ

 

 :فُرست مىابغ درسی

 لزآى وزین 

  الفصبحًِْج 

 ًِْج الجالغ 

 (ع)رعبلِ حمَق اهبم عجبد 

 1365. دارالىتت االعالهیِ. تْزاى. ولیٌی راسی، هحوذ اثي یؼمَة، اصَل وبفی 

  ثحبراالًَار 

 1364. اًتؾبرات عبسهبى تجلیغبت اعالهی. تْزاى. آهَسػ فلغفِ. هصجبح یشدی، هحوذتمی. 

 1387. اًتؾبرات هَعغِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اهبم خویٌی: لن. در جغتجَی ػزفبى عبالهی. هصجبح یشدی، هحوذتمی. 

 1383. تْزاى. اًتؾبرات ثزای فزدا. 1ٍ2پشؽه ٍ هالحظبت اخاللی ج. الریجبًی، ثبلز. 

 1388چبح اٍل، سهغتبى : تْزاى. اًتؾبرات عت ٍ جبهؼِ. دهبری، ثْشاد، عالهت هؼٌَی. 

 1354. اًتؾبرات تؾیغ. لن. هؼٌَیت تؾیغ. عجبعجبیی، هحوذحغیي. 

 1361.اًتؾبرات صذرا. تْزاى. آسادی هؼٌَی. هغْزی، هزتضی. 

 9ٍ  10ؽوبرُ . عبل عَم. اًذیؾِ ٍ رفتبر. رٍاًؾٌبعی ٍ هذّت. هَضَػبت ٍ سهیٌِ ّبی پضٍّؼ در هَاررد هؾتزن رٍاًؾٌبعی. ثَالْزی، جؼفز .

1376. 

 1384تْزاى . ایزاىداًؾگبُ ػلَم پشؽىی . اخالق پشؽىی ٍ عَء رفتبر حزفِ ای. اؽزفی، هٌصَر. 

 ِ1388. دفتز پزعتبری. هؼبًٍت عالهت. ٍسارت ثْذاؽت. اخاللیبت در پزعتبری. دّمبى ًیزی، ًبّیذ. جَالیی، عَداث. 
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 :روش ارزیابی

 مطاَذٌ ػملکرد

( چک لیست) 

 مصاحبٍ 

( ضفاَی) 
آزمًن کتبی 

  

ػیىی تطریحی 

گستردٌ 

پاسخ 

 

کًتٍ پاسخ 

 

چىذ گسیىٍ ای 

 
غلط / صحیح جًرکردوی 

  (:نمره 20از ) بارم بنذی نمره 

 (.می باشذ...... ، برابر 20نمره قبولی از )    

  6 :ي پريشٌ ػملی اوجام تکالیف 1:مطارکت کالسی 1: حضًر ي غیاب کالسی

 12 :امتحان پایان ترم -:امتحان میان ترم -:کًئیس

: تکالیف ػملی ي پريشٌ ضامل :مًارد سایر

 ٍ20گشارػ وتجی ٍ ؽفبّی اس چبلؼ ّبی اخالق پزعتبری ٍ رٍاثظ حزفِ ای اس یىی اس ثخؼ ّبی هزالجت پزعتبری ثبلیٌی رائِ اد %

  10اراتِ ی یه ثیت وبرت در هَرد اخالق %
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: جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ

 

 

 

روش ارائه  جلسه
 تاریخ

ارائه  

ساعت 

 ارائه 
 تاد اس (موضوعات تدریس) عنوان جلسه  مکان ارائه

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .1
 پاسخ

هعارفه، تَضیح طرح درس  کالس ارضذ  12-10 11/7/1397
تعریف اخالق ٍ اهویت آى، هعٌَیت ٍ فلسفه 

 اخالق

 دکتر جعفری

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .2
 پاسخ

 ًظریه های اخالقی کالس ارضذ 12-10 18/7/1397

 

 دکتر جعفری

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .3
 پاسخ

اتًََهی، سَدرساًی، ) اصَل اخالق زیستی رضذکالس ا 12-10 25/7/1397
 (عذم ضرر ٍ زیاى، عذالت

 دکتر جعفری

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .4
 پاسخ

 دکتر جعفری تصوین گیری اخالقی کالس ارضذ 12-10 2/8/1397

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .5
 پاسخ

 دکتر جعفری بیوار -پرستار -هذل های ارتباطی پسضک کالس ارضذ 12-10 9/8/1397

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .6
 پاسخ

ًظاهٌاهه های اخالقی در پرستاری  ٍ کذهای  کالس ارضذ 12-10 23/8/1397

 اخالقی

 دکتر جعفری

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .7
 پاسخ

 دکتر جعفری قَاًیي ٍ هقررات حرفه ای در پرستاری کالس ارضذ 12-10 30/8/1397

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .8
 پاسخ

 دکتر جعفری ٍ قاًًَی در پرستاریهَضَعات اخالقی  کالس ارضذ 12-10 7/9/1397

ارائه کار عولی   .9
 داًطجَیاى

 دکتر جعفری ارائه گسارش کار عولی کالس ارضذ 12-10 14/9/1397

ارائه کار عولی   .10
 داًطجَیاى

 دکتر جعفری ارائه گسارش کار عولی کالس ارضذ 12-10 21/9/1397

ارائه کار عولی   .11
 داًطجَیاى

ائه گسارش کار عولیار کالس ارضذ 12-10 28/9/1397  دکتر جعفری 

ارائه کار عولی   .12
 داًطجَیاى

 دکتر جعفری ارائه گسارش کار عولی کالس ارضذ 12-10 5/10/1397
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