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 دانشکده پرستاری و مامایی :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

 مراقبت ویژه گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاری رشته تحصیلی:  اخالق و مقررات حرفه ایعنوان واحد درسی: 

 کارشناسیمطقع تحصیلی:  نوع واحد درسی: نظری

 اول ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:   عملی: نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی: نظری: 

 کد درس:

 

 پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/7931 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 ل درسمشخصات مسؤ

 رشته تحصیلی: آموزش پرستاری دکتر نسرین حنیفینام و نام خانوادگی: 

 رتبه علمی: استادیار مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی

  nasrinhanifi@gmail.comپست الکترونیک:  -شماره تماس: 

 دانشکده پرستاری و مامایی   محل کار:

 دکتر نسرین حنیفینام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 00/00/7938 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/7938 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/7938 

 اهداف آموزشی

 :آشنا شوند. پرستاري خدمات ارائه در استانداردها و مقررات ن،یقوان ،یاخالق اصول با دانشجویان هدف کلی 

 :)در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیر)ان( قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری 

mailto:nasrinhanifi@gmail.com
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 :حیطه شناختی 

 کنند انیب را اخالق ينظر میمفاه . 

 دهند شرح را يپرستار در آن يکاربردها و یستیز اخالق صولا. 

 دهند قرار لیتحل و هیتجز مورد را يپرستار کار در یاخالق يدگاههاید. 

 دهد حیتوض را يپرستار اخالق با منطبق یپزشک علوم مختلف يها رشته در یانسان روابط گرفتن نظر در با یاخالق يریگ میتصم يراهها. 

 کنند مشارکت انیمددجو از مراقبت در یاخالق يهایریگ میتصم هب مربوط مباحث در. 

 دهد شرح را يپرستار در یاخالق عملکرد توسعه يراهکارها. 

 دهند نشان تیحساس یاخالق موضوعات به نسبت. 

 باشند متعهد انیمددجو حقوق از تیحما به نسبت. 

 دهند قرار نقد مورد را خود يکار طیمح و خود يا حرفه اخالق رشد. 

 دهند قرار نقد مورد را خود يکار يطهایمح در یانسان کرامت و یاخالق يارزشها. 

 :حیطه عاطفی 

 . 

 :حیطه روانی حرکتی 

 . 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک                            جورنال کالب  گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 بحث در فعال بطور و شده حاضر کالس در مرتبط مقاالت و متون مطالعه با جلسه هر در هستند موظف انیدانشجو 



3 
 

 .کنند شرکت یگروه یها

 مرتبط متون مطالعه

 

 رتبط با فراگیر(تکالیف یادگیری) م

 یعمل کار یشفاه و یکتب گزارش ارائه 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

              گروهی و فعالیت های ها بحث در فعال شرکت حضور مستمر وانتظارات: 

 عدم استفاده از موبایل، ورود پس از استاد، خروج در طی برگزاری کالس محدودیتها:

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
 احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی

 فهرست منابع درسی
  میکر قران

  الفصاحه نهج

 البالغه نهج

 ( ع) سجاد امام حقوق رساله

 یکاف اصول ، عقوبی بن محمد فیراز ینیکل

 بحاراالنوار

 4631، یاسالم غاتیتبل سازمان انتشارات:،تهران فلسفه آموزش. یتق مدمح ،يزدی مصباح

 .4631 ،ینیخم امام یپژوهش و یآموزش موسسه انتشارات: قم.یاسالم عرفان يجستجو در.یتق محمد ،يزدی مصباح

 .4636تهران،.فردا يبرا انتشارات.2و4 جلد ،یاخالق مالحظات و پزشک.،باقریجانیالر

 .4633 اول،زمستان چاپ:جامعه،تهران و طب انتشارات.يعنوم سالمت.بهزاد يدمار

 .4631عیتش انتشارات، قم.عیتش تیمعنو.نیمحمدحس ییطباطبا

 .4634صدرا، انتشارات:تهران. يمعنو يآزاد. یمرتض يمطهر

 (مترجم) ییجوال سودابه ،(ترجمم) يرین دهقان دیناه ن،یچود ورناي، ا حرفه عملکرد يکدها با همراه: یمراقبت ارتباط: يپرستار در اتیخالقا
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 .شوند یم یمعرف ترم طول در منابع هیبق

  

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 060 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ........%00...نمره،  عملی:   ......، %10.... نمره: نظری ............) از بارم بندی نمره 

.. % 70...: حضور و مشارکت فعال

 نمره
 کار عملی: ...... نمره .. نمره%00....: تکالیف کالسی

 ..... نمره  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :دوره /امتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1 

، القاخ و یکنترل خود، قانون و اخالق رابطهی، آزاد و اخالق رابطه، نید و اخالق رابطه، اخالق علم

یاخالق یتانداردهااسی، ا وحرفه یفرد اخالق  

یفیحن نینسر دکتر  

یفیحن نینسر دکتر نظریه های اخالق و اصول اخالقی برای کار در بالین 2  

ی و انواع رابطه های مراقبتیدرپرستار یاخالق میمفاه 3 یفیحن نینسر دکتر   

4 
1موضوعات اخالقی  یفیحن نینسر دکتر   

5 
2ی اخالق موضوعات یفیحن نینسر دکتر   

3یاخالق تموضوعا 6 یفیحن نینسر دکتر   

4یاخالق موضوعات 7 یفیحن نینسر دکتر   

8 

  ای حرفه ومقرارت قوانین

پرستاری در  

یفیحن نینسر دکتر  

یفیحن نینسر دکتر ارائه ی کار دانشجویان همراه با بحث گروهی 9  

یگروه بحث با همراه انیدانشجو کار ی ارائه 11 یفیحن نینسر دکتر   

یگروه بحث با همراه انیدانشجو کار ی ارائه 11 یفیحن نینسر دکتر   

یگروه بحث با همراه انیدانشجو کار ی ارائه 12 یفیحن نینسر دکتر   

یگروه بحث با همراه انیدانشجو کار ی ارائه 13 یفیحن نینسر دکتر   

، به اطالع توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  شی،پایان، در زمان آغاز برنامه آموزتاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  آغاز برنامه آموزشی،پایان، در زمان تاریخ شروع و *توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


