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  و ارتباط حرفه ای پرستاریخالق ا

 

 

 تهیه کنندگان:

  پرستاریاساتید گروه 

و    

 یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکبا همکاری کمیته طرح درس 

 د تدوين كنندهیتااس

 جناب آقای تفويضی -محمد هاشم  عبدیجناب آقای  -رسول اسالمی اكبردكتر 

7931شهریور   

 تاری و پیراپزشکیپرس هدانشکد

 و ارتباط حرفه ای پرستاریاخالق نام درس : 

 

 واحد عملی(0/ 5-واحد نظری1)واحد5/1تعداد واحد : 

 ساعت2:  در هفته مدت زمان ارائه درس پرستاریكارشناسی رشته و مقطع تحصیلی :  

 4/7/97كالس ها:  زمان شروع 10-12هچهارشنبزمان برگزاری كالس: 

  : درس و اساتید همکار مسئول

  -محمد هاشم  عبدیآقای جناب -*دكتر اسالمی اكبر

 جناب آقای تفويضی

 12/10/97زمان پايان كالس ها: 

 پیراپزشکیو  دانشکده پرستاری محل آموزش: نداردپیشنیاز : 
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 هدف نهایی دوره رديف

پرستاری و  اقدامات اخالقی در مراقبت هایانجام مهارتهای الزم برای  شناخت .1

 برقراری ارتباط حرفه ای بر اساس ارزشهای انسانی
 شناخت چگونگی حمایت از حقوق مددجویان/بیماران و خانواده آنها  .2
 آشنایی با راههای توسعه اعمال اخالقی در پرستاری .3
 آشنایی با موضوعات اخالقی در زمینه کار پرستاری و تصمیم گیری اخالقی .4

 

 دوره : ی اختصاصاهداف 
 

 دنقادر باش انفراگیر: اهداف اختصاصی دوره رديف

 .جنبه های تاریخی و مبانی نظری اخالق پرستاری را بیان کنند .9

 .را شرح دهند اصول اخالق زیستی و کاربردهای آن درپرستاری .2

 .دیدگاههای اخالقی در کار پرستاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .3

 .را توضیح دهند یبق با اخالق پرستارمنطراههای تصمیم گیری اخالقی  .4

 .در مباحث مربوط به تصمیم گیریهای اخالقی در مراقبت از مددجویان مشارکت کنند .5

 .راهکارهای توسعه عملکرد اخالقی در پرستاری را شرح دهند .6

 .قی حساسیت نشان دهندت اخالضوعانسبت به مو .7

 .ت از حقوق مددجویان/بیماران متعهد باشندینسبت به حما 8

 .رشد اخالق حرفه ای خود و محیط کاری خود را مورد نقد قرار دهند 1

 مورد نقد قرار دهند.بالینی ارزشهای اخالقی و کرامت انسانی را در محیط های  91
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 سجدول زمانبندی در  

، تاریخ ساعت  سرفصل مطالب

 و نام استاد ارائه

 منابع درسی روش تدریس

 

گروههای 

 کنفرانس 

امکانات مورد 

 نیاز

 روش ارزشیابی

 )تکوینی و پایانی(

 فلسفه اخالق،

ارزشهای اخالقی 

در  اسالمی

 پرستاری

92-91 

4/7/17 

 یجناب آقا

 یضیتفو

 –سخنرانی 

 پاسخ و پرسش

 

اخالقیات در پرستاری، 

 تالیف سودابه جوالیی

 یاخالق حرفه ا

 دهیفر فیتال ،یپرستار

 یرسول اسالم ،یمعارف

 نیاکبر ، محمد حس

 مدبر

طمقاالت پژوهشی مرتب  

–کامپیوتر  ----

وپروژکتور ویدی

 وایت ماژیک –

 بورد

کوییز و حضور 

 فعال در کالس

 آزمون –تکالیف 

 ترم پایان

 

اخالق در حرفه   

 ی پرستار

و کاربرد ماهیت و 

اصول اخالق 

 در پرستاری زیستی

 

92-91 

99/7/17 

 دکتر اسالمی

 –سخنرانی 

 پاسخ و پرسش

ارائه مقاالت 

 وهشیپژ

اخالقیات در پرستاری، 

 تالیف سودابه جوالیی

 یاخالق حرفه ا

 دهیفر فیتال ،یپرستار

 یرسول اسالم ،یمعارف

 نیاکبر ، محمد حس

 مدبر

 مقاالت پژوهشی مرتبط

–کامپیوتر  -------

 ویدیوپروژکتور

ت وای ماژیک –

 بورد

کوییز و حضور 

 فعال در کالس

 آزمون –تکالیف 

 ترم پایان

 

های اخالقی و کد

راهنماهای حرفه 

 ای در پرستاری

92-91 

98/7/17 

  دکتر اسالمی

 –سخنرانی 

 پاسخ و پرسش

ارائه مقاالت 

 وهشیپژ

 اخالقیات در پرستاری، 

 تالیف سودابه جوالیی

 یاخالق حرفه ا

 دهیفر فیتال ،یپرستار

 یرسول اسالم ،یمعارف

 نیاکبر ، محمد حس

 مدبر

 مقاالت پژوهشی مرتبط

–کامپیوتر  -------

 ویدیوپروژکتور

 وایت ماژیک –

 بورد

کوییز و حضور 

 فعال در کالس

 آزمون –تکالیف 

 ترم پایان

 

 ارتباطی مدلهای

 و پرستار – پزشک

92-91 

25/7/17 

 –سخنرانی 

 پاسخ و پرسش

اخالقیات در پرستاری، 

 تالیف سودابه جوالیی

–کامپیوتر  -------

 ویدیوپروژکتور

کوییز و حضور 

 سفعال در کال
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ارائه مقاالت  آقای عبدی بیمار

 وهشیپژ

 یاخالق حرفه ا

 دهیفر فیتال ،یپرستار

 یرسول اسالم ،یمعارف

 نیاکبر ، محمد حس

 مدبر

 مقاالت پژوهشی مرتبط

 وایت ماژیک –

 بورد

 آزمون –تکالیف 

 ترم پایان

 

مفاهیم اخالقی در 

قوانین پرستاری  و 

 حقوق بیمار 

92-91 

2/8/17 

 آقای عبدی

 –سخنرانی 

 گروهی بحث

ارائه مقاالت 

 وهشیپژ

اخالقیات در پرستاری، 

 تالیف سودابه جوالیی

 یاخالق حرفه ا

 دهیفر فیتال ،یپرستار

 یرسول اسالم ،یمعارف

 نیاکبر ، محمد حس

 مدبر

طمقاالت پژوهشی مرتب  

–کامپیوتر  --------

 ویدیوپروژکتور

ت وای ماژیک –

 بورد

یز و حضور کوی

 فعال در کالس

 آزمون –تکالیف 

 ترم پایان

مسائل اخالقی در 

 شرایط خاص

92-91 

1/8/17 

 آقای عبدی

 –سخنرانی 

 گروهی بحث

اخالقیات در پرستاری، 

 تالیف سودابه جوالیی

 یاخالق حرفه ا

 دهیفر فیتال ،یپرستار

 یرسول اسالم ،یمعارف

 نیاکبر ، محمد حس

 مدبر

 مقاالت پژوهشی مرتبط

–کامپیوتر  -----

 ویدیوپروژکتور

 وایت ماژیک –

 بورد

کوییز و حضور 

 فعال در کالس

آزمون  –تکالیف 

 پایان ترم

 

 اخالقی حساسیت

  و

معضالت اخالقی و 

 قانونی در پرستاری

 

92-91 

 

23/8/17 

 دکتر اسالمی

 –سخنرانی 

 گروهی بحث

 

ارائه مقاالت 

 وهشیپژ

 

 

اخالقیات در پرستاری، 

 تالیف سودابه جوالیی

 یاخالق حرفه ا

 دهیفر فیتال ،یپرستار

 یرسول اسالم ،یمعارف

 نیاکبر ، محمد حس

 مدبر

–کامپیوتر  ------

 ویدیوپروژکتور

 وایت ماژیک –

 بورد

 

کوییز و حضور 

 فعال در کالس

 آزمون –تکالیف 

 ترم پایان
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اخالق پزشکی وسوء 

رفتار حرفه ای، تالیف 

 منصور اشرفی

تصمیم گیری 

پرستاری بر اساس 

 اصول اخالقی

 

92-91 

31/8/17 

 آقای عبدی

 –سخنرانی 

 گروهی بحث

ارائه مقاالت 

 وهشیپژ

اخالقیات در پرستاری، 

 تالیف سودابه جوالیی

 یاخالق حرفه ا

 دهیفر فیتال ،یپرستار

 یرسول اسالم ،یمعارف

 نیاکبر ، محمد حس

 مدبر

طمقاالت پژوهشی مرتب  

–کامپیوتر  -------

 ویدیوپروژکتور

 وایت ماژیک –

 بورد

کوییز و حضور 

 فعال در کالس

 آزمون –تکالیف 

 ترم پایان

 

 

 اخالق در پژوهش

92-91 

7/1/17 

 اقای تفویضی

 –سخنرانی 

 گروهی بحث

ارائه مقاالت 

 وهشیپژ

– وتریکامپ ----------- مرتبط یمقاالت پژوهش

 وپروژکتوریدوی

 تیوا کماژی –

 بورد

و حضور  زییکو

 کالسفعال در 

 آزمون – فیتکال

 ترم انپای

ارائه ژورنال کالب 

از مقاالت تحقیقی 

در خصوص مسائل 

و چالش های 

 اخالقی

ارائه راهکار مبتنی 

بر موازین و کدهای 

 اخالقی

92-91 

94/1/17 

 

 دکتر اسالمی

 –سخنرانی 

 -گروهی بحث

ارائه مقاالت 

 وهشیژپ

 

 9گروه مقاالت مرتبط

 و

 2گروه 

 

–کامپیوتر 

 ویدیوپروژکتور

 وایت ماژیک –

 بورد

کوییز و حضور 

 فعال در کالس

 آزمون –تکالیف 

 ترم پایان

ارائه ژورنال کالب 

از مقاالت تحقیقی 

در خصوص مسائل 

و چالش های 

 اخالقی

و ارائه راهکار 

92-91 

 

29/1/17 

 

 اقای عبدی

 –سخنرانی 

 -گروهی بحث

ارائه مقاالت 

 وهشیژپ

 

 3گروه مرتبط مقاالت

 و

 4گروه 

 

–کامپیوتر 

 ویدیوپروژکتور

ت وای ماژیک –

 بورد

کوییز و حضور 

 فعال در کالس

 آزمون –تکالیف 

 ترم پایان
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مبتنی بر موازین و 

 کدهای اخالقی

ارائه ژورنال کالب 

از مقاالت تحقیقی 

در خصوص مسائل 

و چالش های 

 اخالقی

ارائه راهکار مبتنی 

بر موازین و کدهای 

 اخالقی

92-91 

 دکتر اسالمی

28/1/17 

 –خنرانی س

 -گروهی ثبح

ارائه مقاالت 

 وهشیژپ

 5گروه مقاالت مرتبط

 و 

 6گروه 

–امپیوتر ک

ر ویدیوپروژکتو

 وایت ماژیک –

 بورد

کوییز و حضور 

 فعال در کالس

 آزمون –تکالیف 

 ترم پایان

 

ارائه ژورنال کالب 

از مقاالت تحقیقی 

در خصوص مسائل 

و چالش های 

 اخالقی

ارائه راهکار مبتنی 

بر موازین و کدهای 

 اخالقی

92-91 

 اقای عبدی

5/91/17 

 

 –سخنرانی 

 گروهی بحث

ارائه مقاالت 

 وهشیپژ

 

 7گروه مقاالت مرتبط

 و 

 8گروه 

–امپیوتر ک

 ویدیوپروژکتور

 وایت ماژیک –

 بورد

کوییز و حضور 

 فعال در کالس

 آزمون –تکالیف 

 ترم پایان

 

بندی جمع 

 موضوعات

92/91/17 

92-91 

 عبدیاقای 

     

 

 درسی : منابع 
 قرآن کریم

 نهج البالغه

 اخالق حرفه ای پرستاری، تالیف فریده معارفی، رسول اسالمی اکبر ، محمد حسین مدبر

 اخالقیات در پرستاری، تالیف سودابه جوالیی

 رفتار حرفه ای، تالیف منصور اشرفی ءاخالق پزشکی وسو

 نحوه ارزشیابی :
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 نظری: امتحانات كتبی دوره ای و پايانی

 در خصوصگروه دانشجويان هر يک از توسط  ارزشیابی گزارشات كتبی و شفاهی ارائه شدهعملی:

 و راهکارها یاخالق یخصوص مسائل و چالش ها

 مقررات : 

 92حد نمره قبولی : 

 نحوه محاسبه نمره كل درس:

نمره 96            و پایان ترم        دوره ای آزمون کتبی ـ  1  

نمره 4                                گروهی ـ ارائه کنفرانس 2  

 

 


