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 شرح درس:

 يانسان یارزشها اساس بر را یا حرفه ارتباط یبرقرار و یپرستار یمراقبتها در ياخالق اقدامات یبرا الزم یمهارتها و ینظر يمبان درس نیا

 را یپرستار در ياخالق اعمال توسعه یراهها و شده آشنا آنها خانواده و انیمددجو حقوق از تیحما نحوه با رانیفراگ درس نیا در.ندك يم فراهم

 ياخالق یها جنبه و گرفته قرار يبررس مورد ياخالق یها هینظر ،یپرستار اخالق موضوعات تیماه يبررس بر عالوه درس نیدرا. رندیگ يم فرا

 حساس یپرستار كار نهیزم در یپرستار اخالق موضوعات به رانیفراگ درس نیا در .شود يم لیتحل و هیتجز یپرستار یا حرفه باطاتارت و اعمال

 .شود تیتقو زنها   آ در یا حرفه اخالق یتهایصالح راه نیا از تا كنند يم نیتمر و تجربه را ياخالق یریگ میتصم و شده

 ف كليهد

 آشنا شوند. پرستاری خدمات ارائه در استانداردها و مقررات ن،یقوان ،ياخالق اصول با دانشجویان 

 :نظریاهداف اختصاصي 

 كنند انیب را اخالق ینظر میمفاه . 

 دهند شرح را یپرستار در آن یكاربردها و يستیز اخالق اصول. 

 دهند قرار لیتحل و هیتجز مورد را یپرستار كار در ياخالق یدگاههاید. 

 دهد حیتوض را یپرستار اخالق با منطبق يپزشک علوم مختلف یها رشته در يانسان روابط گرفتن نظر در با ياخالق یریگ میتصم یراهها. 

 كنند مشاركت انیمددجو از مراقبت در ياخالق یهایریگ میتصم به مربوط مباحث در. 

 دهد شرح را یپرستار در ياخالق عملکرد توسعه یراهکارها. 

 دهند نشان تیاسحس ياخالق موضوعات به نسبت. 

 باشند متعهد انیمددجو حقوق از تیحما به نسبت. 

 دهند قرار نقد مورد را خود یكار طیمح و خود یا حرفه اخالق رشد. 

 دهند قرار نقد مورد را خود یكار یطهایمح در يانسان كرامت و ياخالق یارزشها. 



 شيوه تدریس

 سخنراني، پرسش و پاسخ و بحث گروهي نظری:

 ابزار آموزشي

 ویدئو پروژكتور و اسالید 

 نوظایف دانشجویا

 فعال بطور و شده حاضر كالس در مرتبط مقاالت و متون مطالعه با جلسه هر در هستند موظف انیدانشجو: درس كالس جلسات در فعال حضور 

 .كنند شركت يگروه یها بحث در

 مرتبط متون مطالعه 

 يعمل كار يشفاه و يكتب گزارش ارائه 

 ارزشيابي

 واحد نظری

 %10 : فعال شرکت

 (  نمره %70) يكتب امتحان :ینظر بخش

 ،ارائه ينیبال یپرستار مراقبت یها بخش از يکی در یپرستار یا حرفه روابط و یپرستار اخالق یها چالش از يشفاه و يكتب گزارش ارائه : یعمل بخش

 ( نمره %50 مجموع در)  ياخالق یكدها و نیمواز بر يمبتن راهکارها

 

 واحد نظری بندی جدول زمان:  

 مدرسين جلسه موضوع ساعت روز جلسه

1.  

 اخالق رابطه، نید و اخالق رابطه، اخالق علم 4-5 شنبه     

 يكنترل خود، قانون و اخالق رابطه، یآزاد و

، یا وحرفه یفرد اخالق، اخالق و

 ياخالق یاستانداردها

دكتر نسرین 

 حنیفي

5.  
اصول اخالقي برای نظریه های اخالق و  1-4 شنبه

 كار در بالین

 نینسر دكتر

 يفیحن

9.  
و انواع  یدرپرستار ياخالق میمفاه 4-5 شنبه

 رابطه های مراقبتي

 نینسر دكتر

 يفیحن

4.  
 نینسر دكتر 1موضوعات اخالقي  1-4 شنبه

 يفیحن

5.  
 نینسر دكتر 5ي اخالق موضوعات 4-5 شنبه

 يفیحن

1.  
 نینسر دكتر 9ياخالق موضوعات 1-4 شنبه

 يفیحن

7.  
 نینسر دكتر 4ياخالق موضوعات 4-5 شنبه

 يفیحن

8.  
  ای حرفه ومقرارت قوانین 1-4 شنبه

 پرستاری در

 نینسر دكتر

 يفیحن

3.  
ارائه ی كار دانشجویان همراه با بحث  4-5 شنبه   

 گروهي

 نینسر دكتر

 يفیحن

 نینسر دكتر بحث با همراه انیدانشجو كار ی ارائه 1-4 شنبه     .10



 يفیحن يگروه

11.  
 بحث با همراه انیدانشجو كار ی ارائه 4-5 شنبه   

 يگروه

 نینسر دكتر

 يفیحن

15.  
 بحث با همراه انیدانشجو كار ی ارائه 1-4 شنبه   

 يگروه

 نینسر دكتر

 يفیحن

 

 :  منابع

  میكر قران

  الفصاحه نهج

 البالغه نهج

 ( ع) سجاد امام حقوق رساله

 يكاف اصول ، عقوبی بن محمد فیراز ينیكل

 راالنواربحا

 1914، ياسالم غاتیتبل سازمان انتشارات:،تهران فلسفه آموزش. يتق محمد ،یزدی مصباح

 .1987 ،ينیخم امام يپژوهش و يآموزش موسسه انتشارات: قم.ياسالم عرفان یجستجو در.يتق محمد ،یزدی مصباح

 .1989تهران،.فردا یبرا انتشارات.5و1 جلد ،ياخالق مالحظات و پزشک.،باقريجانیالر

 .1988 اول،زمستان چاپ:جامعه،تهران و طب انتشارات.یمعنو سالمت.بهزاد یدمار

 .1954عیتش قمکانتشارات.عیتش تیمعنو.نیمحمدحس یيطباطبا

 .1911صدرا، انتشارات:تهران. یمعنو یآزاد. يمرتض یمطهر

 (مترجم) یيجوال سودابه ،(مترجم) یرین دهقان دیناه ن،یچود ورنا، یا حرفه عملکرد یكدها با همراه: يمراقبت ارتباط: یپرستار در اتیخالقا

 شوند يم يمعرف ترم طول در منابع هیبق

 معاون آموزشی: جناب آقای دکتر دین محمدیامضا مدیر گروه: سرکار خانم دکتر بهرامی نژاد                                          امضا 

 

 


