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 واحد عملی( 5/0 -واحد نظری 1) 5/1 تعداد واحد : اخالق پرستاری و روابط حرفه ای نام درس :

 کارشناسي ارشد پرستاری  :رشته و مقطع تحصیلی 

  ترم اول -(و پرستاری سالمت جامعه )داخلي و جراحي

 هفته 01 مدت زمان ارائه درس :

 ردکتر رسول اسالمی اکب: مسئول درس
@gmail.comleslamiakbarrasooEmail:  

 دکتر بادیه پیما -دکتر فاصلهاقای  :همکار  دیاسات

  11/1/1000 زمان شروع و پایان :

9/11/1000 

 -طبقه اول  -دانشکده پرستاری  محل آموزش: ندارد پیشنیاز :

داخلی و  کالس دانشجویان کارشناسی ارشد

 و پرستاری سالمت جامعه جراحی

 

در  یاقدامات اخالق  انجام های الزم برای  نظری و مهارت یبا مبان رانیفراگ ییآشنا: ی دورهایهدف نه

 .یمراقبت های پرستاری و برقراری ارتباط حرفه ای بر اساس ارزش های انسان

 

 ف نهایی دورهاهدا ردیف

 تجزیه و تحلیل جنبه های اخالقی اعمال و ارتباطات حرفه ای پرستاری 1

 و خانواده آنها انیاز حقوق مددجو تیاه حمحون یریفراگ 2

اق دامات  انجام و مهارت های الزم برای  یدر پرستار یتوسعه اعمال اخالق یراهها یریاگفر 3

 مراقبت های پرستاری خدمات سالمت و در  یاخالق

 یبرقراری ارتباط حرفه ای بر اساس ارزش های انسان 0
 تصمیم گیری اخالقی  ینتقویت صالحیت حرفه ای پرستاری از راه تجربه و تمر 5

 
 اهداف اختصاصی دوره ردیف

 کنند . انیرا ب یاخالق پرستار ینظر یو مبان یخیتار یجنبه ها 1

 شرح دهند. یدر پرستاررا  آن  یو کاربردها یستیاصول اخالق ز 2

 را توضیح دهد. قانون و فقه در مدیریت روابط انسانی اخالق،ه رابط 3

 ا توضیح دهد.ر نقش حساسیت اخالقی در پیشگیری از خطا و عناصر جو اخالقی و تاثیر ان بر رشد حرفه پرستاری 3

 

 را تبیین نماید. یو جرم در پرستار یانواع قصور، سهل انگار 0

 دهد. حیرا توض یبق با اخالق پرستارمنط یاخالق یریگ میتصم یراهها 6

 مشارکت کنند. انیدر مراقبت از مددجو یاخالق یهایریگ میدر مباحث مربوط به تصم 1
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 را شرح دهد. یدر پرستار یتوسعه عملکرد اخالق یراهکارها 8

مراکز خدمات ج امع س المت، جامع ه، کارخان ه     و  مانیرموسسات ددر  ژهوی یاخالق و مالحظات موضوعات 9

  د.را تبیین نمای جات

 ا تشریح نماید.ر مفهوم دیسترس اخالقی و راههای کاهش  آن   10

 را برشمرد. و راه های حل این تضادهاموقعیت های بروز تضاد منافع  11

 متعهد باشند. انیاز حقوق مددجو تینسبت به حما 12

 ذکر نماید.مصادیق و کاربردهای اخالق در آموزش دانشجویان و مددجویان را  13

 ار دهند.قرخود را مورد نقد  یکار طیخود و مح یرشد اخالق حرفه ا 10

 خود را مورد نقد قرار دهند. یکار یطهایمح در یو کرامت انسان یاخالق یارزشها 15

 

 جدول زمانبندی درس

تاریخ و  سرفصل مطالب

ساعت 

 ارائه

 منابع درسی  روش تدریس مدرس

 

 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز

 )تکوینی و پایانی(

درس و ط  رح معرف  ی  

وظ    ایف و تک    الیف 

 ، اندانشجوی

همیت اخالق پرستاری و ا

 آن،اصول اخالق زیستی 

11/1/1000 

01-8 

دکت   ر 

 اسالمی

 با یتعامل یسخنران

 دیاسال شینما

بر اساس منابع ذک ر  

 شده در طرح درس

 -وتریک      ام 

 -وپروژکتوریدی  و

 تی  واو  کی  ماژ

 بورد

 پرسش و پاسخ

جایگاه سالمت مردم و  -

کرامت انسانها در مراقبت 

 پرستاری

 

ق انون و   اخ الق، ه رابط -

فقه در م دیریت رواب ط   

 انسانی

20/1/

1000 

 

10-8 

دکت   ر 

 اسالمی

 
 
 

 با یتعاملی سخنران

 دیاسال شینما

 

 -ک      ام یوتر "

 -وی  دیوپروژکتور

 ماژیک وایت بورد

حضور فع ال در  -

و  درس ک    الس

 بحث های گروهی

 انی  آزم  ون پا -

 ترم

 

هکاره  ای حس  اس  را -

سازی پرستاران نسبت به 

 اخالقیموضوعات 

 

، سهل انگاری انواع قصور-

 و جرم در پرستاری

 

نقش حساسیت اخالقی -

 در پیشگیری از خطا

 

عناص  ر ج  و اخالق  ی و -

 تاثیر ان بر رشد حرفه

 

1/8/1000 
" 

دکت   ر 

 اسالمی

 اب یتعامل یسخنران

 دیاسال شینما

مق   االت  ارای   ه  -

پژوهش  ی اص  یل و  

از  ب ه ترتی ب   معتبر

حساس  یت  ح  ثمب

 تاریاخالقی در پرس  

اق ای   دانشجوسط تو

 الهیاری

  

و از مبح  ث قص  ور و 

خط  ا در پرس  تاری  

 خ انم فرزان ه  توسط 

 -وتریک      ام  "

 -وپروژکتوریدی  و

 بورد تیوا کیماژ

حض  ور فع  ال در 

ک    الس درس و 

 بحث های گروهی

 ارایه تکالیف -

 آزمون پایان ترم-
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 افروغ جهرمی

و ک   دهای اخالق   ی  -

 راهنمای حرفه ای

ای  های حرفهمسئولیت -

پرستاران سالمت جامع ه  

 مبتنی بر موازین اخالقی

 

و  حق    وق بیم    ار  -

در مراک   ز یان م   ددجو

خ دمات   و مراکزدرمانی 

 سالمت جامع 

 

8/8/1000 
" 

دکت   ر 

 اسالمی

 

 با یتعامل یسخنران

 دیاسال شینما

مق   االت  هی   ارا -

و  لیاص   یش  پژوه

 معتب   ر از مبح   ث

در  ک  دهای اخالق  ی

 پرس   تاری توس   ط

س ا  همخانم  شجودان

 حیدری

حق  وق از مبح  ث و 

در  انیو مددجو ماریب

مراکز خدمات سالمت 

 فاطمه زارعیان توسط 

 

 -وتریک      ام  "

 -وپروژکتوریدی  و

 بورد تیوا کیماژ

حضور فعال در 

کالس درس و 

 یگروه یبحث ها

 فیتکال هیارا -

 انی  آزم  ون پا -

 ترم

صول تصمیم گیری ب ر  ا -

ساس مبانی اخالق ی در  ا

حرفه ای  تقابل با مشکالت

 پرستاری 

 

معض   الت اخالق   ی و -

ق   انونی در پرس   تاری 

 سالمت جامعه

15/8/

1000 
" 

دکت   ر 

 فاصله

 با یتعامل یسخنران

 دیاسال شینما

مق    االت  ارای   ه -

و  لیاص   یپژوهش  

 معتب   ر از مبح   ث 

تصمیم گیری در تقابل 

ب  ا مش  کالت اخ  الق 

حرف  ه ای پرس  تاری 

زینب  توسط دانشجو

 عبدللهی فر

ت ضالمع-و از مبحث 

در  یو ق انون  یاخالق

س  المت  یپرس  تار

 توسط دانشجو جامعه

 فهیمه زمانی

" 

 

 

 

 

 

 

" 

 -وتریک      ام 

 -وپروژکتوریدی  و

 بورد تیوا کیماژ

حضور فعال در 

کالس درس و 

 یگروه یبحث ها

 فیلکات هیارا -

 انی  آزم  ون پا -

 ترم

مفهوم دیسترس اخالقی -

 و راههای کاهش آن

 

مفهوم شجاعت اخالقی -

 تاریدر پرس

 

 

 

22/8/

1000 
" 

دکت   ر 

 فاصله

 با یتعامل یسخنران

 دیاسال شینما

 

مقال  ه  کی  ارای  ه  -

و  لیاص   یپژوهش  

 مبح   ثمعتب   ر از 

دیس  ترس اخالق  ی  

سعیده  توسط دانشجو

 سمیقا

 

ش جاعت  و از مبحث 

 -وتریک      ام  "

 -روژکتوروپیدی  و

 بورد تیوا کیماژ

حضور فعال در 

س درس و کال

 یگروه یبحث ها

 فیتکال هیارا -

 انی  آزم  ون پا -

 ترم
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 یدر پرس تار  یاخالق

 محمد صادق محیط

 

 

 موض   وعات اخالق   ی-

در سقط جن ین،  اخالقی 

پیون   د اعض   ا، رح   م 

جایگزین،آتانازی، انتق ال  

 جنین، دستور عدم احیا

 

وض  وعات اخالق  ی در م-

مراقب  ت از گ  روه ه  ای 

آس  یب پ  دیر در مراک  ز 

مت، خدمات ج امع س ال  

 جامعه، کارخانه جات

29/8/

1000 
" 

دکت   ر 

 اسالمی

 با یتعامل یسخنران

 دیاسال شینما

 

 -وتریک      ام  "

 -وپروژکتوریدی  و

 بورد تیوا کیماژ

حضور فعال در 

کالس درس و 

 یگروه یبحث ها

 فیتکال هیارا -

 انی  آزم  ون پا -

 ترم

چ  الش ه  ای اخالق  ی  -

معمول و چگونگی ت اثیر  

ت از این چالش ها بر مراقب

و ارای  ه خ  دمات  بیم  ار

 جامعهسالمت در 
 

موقعیتت هتای بتروز تضتتاد -

منتتافع و راه هتتای حتتل ایتتن 

 تضادها

6/9/1000 
" 

دکت   ر 

بادی   ه 

 پیما

 با یتعامل یسخنران

 دیاسال شینما

 

مقال  ه  کی  ارای  ه 

و  لیاص   یهش  پژو

تضتاد  معتبر از مبحث

 توسط دانشجو منتافع 

 فروغ میری جهرمی

 -وتریک      ام  "

 -وپروژکتوریدی  و

 بورد تیوا کیماژ

حضور فعال در 

کالس درس و 

 یگروه یبحث ها

 فیتکال هیارا -

 انی  آزم  ون پا -

 ترم

اخ    الق در آم    وزش 

 )دانشجو، مددجو(

13/9/000 
" 

 با یتعامل یسخنران 

 دیاسال شینما

 

ه مقال کارایه ی

و  لیاص یپژوهش

تضاد  معتبر از مبحث

 توسط دانشجو منافع 

 نسیم کارگر

   

ارای ه گ زارش کتب ی و    -

اق  ای  انش  جود ش  فاهی

از چ الش ه ای    الهی اری 

و نح وه  اخالق پرستاری 

بر  یمبتن رویارویی با آن

 یو قانون یاخالق نیمواز

 

و  یگ  زارش کتب   هی  ارا

خ  انم دانش  جو  یش  فاه

از  فرزانه افروغ جهرم ی 

20/9/

1000 
" 

دکت   ر 

 اسالمی

ارای   ه کنف   رانس  

دانش  جویی و بح  ث 

 گروهی

 -وتریک      ام  "

 -وپروژکتوریدی  و

 دبور تیوا کیماژ

حضور فعال در 

کالس درس و 

 یگروه یبحث ها

 فیتکال هیارا -
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اخ  الق   یچ  الش ه  ا  

و  سالمت جامعه  یپرستار

 ب  ا آن ییاروی  نح  وه رو

قی و مبتنی بر موازین اخال

 قانونی

ارای ه گ زارش کتب ی و    -

مهس ا   دانش جو  شفاهی

از چ الش ه ای    حی دری 

و نح وه  اخالق پرستاری 

بر  یمبتن رویارویی با آن

 یو قانون یاخالق نیمواز

 

و  یگ  زارش کتب   هی  ارا

خ  انم دانش  جو  یش  فاه

از چ الش   فاطمه زارعیان

 یاخ  الق پرس  تار یه  ا

سالمت جامع ه  و نح وه   

بر  یبا آن مبتن ییارویرو

 یو قانون یاخالق نیمواز

21/9/

1000 
 

" 

دکت   ر 

 اسالمی

کنف   رانس رای   ه ا

و بح  ث  ییدانش  جو

 یگروه

 -وتریک      ام  "

 -وپروژکتوریدی  و

 بورد تیاو کیماژ

ور فعال در حض

کالس درس و 

 یگروه یبحث ها

 فیتکال هیارا -

 

ارای ه گ زارش کتب ی و    -

ه  دی  دانش جو  ش فاهی 

از چ  الش ه  ای  رنجب  ر

و نح وه  اخالق پرستاری 

بر  یمبتن رویارویی با آن

 یو قانون یاخالق نیمواز

 

و  یگ  زارش کتب   هی  ارا

دانش  جو خ  انم  یش  فاه

از چ الش   فهیمه زم انی 

 یرس  تاراخ  الق پ یه  ا

سالمت جامع ه  و نح وه   

بر  یبا آن مبتن ییارویرو

 یو قانون یاخالق نیمواز

 

 

 

0/10/1000 
" 

دکت   ر 

بادی   ه 

 پیما

کنف   رانس  هی   ارا

و بح  ث  ییدانش  جو

 یگروه

 -وتریک      ام  "

 -وپروژکتوریدی  و

 بورد تیوا کیماژ

ل در حض  ور فع  ا

ک    الس درس و 

 یگروه یبحث ها

 فیتکال هیارا -

و ارایه گزارش کتبی --

زینب  دانشجو شفاهی

چالش های از  عبدللهی فر

و نحوه اخالق پرستاری 

بر  یمبتن رویارویی با آن

11/10/

1000 
" 

 

دکت   ر  

 اسالمی

کنف   رانس  هی   ارا

و بح  ث  ییدانش  جو

 یگروه

 -وتریک      ام  "

 -وپروژکتوریدی  و

 بورد تیوا کیماژ

در حض  ور فع  ال 

ک    الس درس و 

 یگروه یبحث ها

 فیتکال هیارا -
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 یو قانون یاخالق نیمواز

 

و  یگزارش کتب هیارا-

نسیم  دانشجو  یشفاه

اخالق  یاز چالش هاکارگر

سالمت جامعه   یپرستار

با آن  ییارویو نحوه رو

و  یاخالق نیبر مواز یمبتن

  یقانون
 

 

ارایه گزارش کتبی و -

سعیده  دانشجو شفاهی

ش های از چال اسمیق

و نحوه اخالق پرستاری 

 بر یمبتنرویارویی با آن 

 یو قانون یاخالق نیمواز

18/10/

1000 

دکت   ر 

 اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

 

کنف   رانس  هی   ارا

و بح  ث  ییدانش  جو

 یگروه

 -وتریک      ام  "

 -وپروژکتوریدی  و

 بورد تیوا کیماژ

ل در حض  ور فع  ا

ک    الس درس و 

 یگروه یبحث ها

 فیتکال هیارا -

ارایه گزارش کتبی و -

محمد  دانشجو شفاهی

الش از چ صادق محیط

و اری های اخالق پرست

 نحوه رویارویی با آن

25/10/

1000 

دکت   ر 

بادی   ه 

 پیما

کنف   رانس  هی   ارا

و بح  ث  ییدانش  جو

 یگروه

 -وتریک      ام  "

 -وپروژکتوریدی  و

 بورد تیوا کیماژ

حض  ور فع  ال در 

س درس و ک    ال

 یگروه یبحث ها

 فیتکال هیارا -

ارایه گزارش کتبی و -

فروغ  دانشجو شفاهی

از چالش  میری جهرمی

و اری اخالق پرستهای 

 نحوه رویارویی با آن

دکت   ر  2/11/1000

 اسالمی

کنف   رانس  هی   ارا

و بح  ث  ییدانش  جو

 یگروه

 -وتریک      ام  "

 -وپروژکتوریدی  و

 بورد تیوا کیماژ

حض  ور فع  ال در 

ک    الس درس و 

 یگروه یبحث ها

 فیتکال هیارا -
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 نحوه ارزشیابی :
 

 نمره درصد شرح فعالیت ردیف

 1 %5 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی  1

 1 %5 از مباحث نظری  اصیل و معتبر مقاله یک ارایه کتبی و شفاهی  

 شفاهییک مورد و کتبی  )یک موردو ارایه راهکار اخالقیی از چالش ها گزارشدو مورد  ارائه  2

 ) کار عملی(کتبی(

00% 6 

 12 %50 پایان ترمآزمون  3

 20 %100 جمع
 

 

 از دانشجویان انتظار می رودمقررات : 

 د.نب نمایزیر بنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد تدریس را کس -1

 د.هنبا استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه ای گسترش د - 2

 در تهیه تکالیف خود منابع جدید علمی و یافته های پژوهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به این منابع - 3

 داشته باشند.

خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه های آموزشی خود را  مسئولیت یادگیری هر چه بیشتر - 0

 نمایند. دنبال

 داوم، منظم و مرتب بدون غیبت در کالس های درس حضور یافته و در بحث های علمی شرکت موثر داشتهم به طور - 5

 باشند.

 شرکت کنند. ی کامل در جلسات آزمون پایان ترمتکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه نموده و با آمادگ - 6

 

ساعات بیشتر  0/  11در کالس نباید از حد مجاز وجه م غیبتدانشجویان حق غیبت در کالس های درس را ندارند. – 1

دانشجو حتی یک باشد واحد درسی حدف می شود.چنانچه مطروحه بیش از حد مجاز موجه باشد. در صورتی که غیبت 

 منظور خواهد شد.درس  اشد نمره صفر برای داشته ب غیبت غیر موجه

 می باشد 10در این درس نمره قبولی  نصاب حد -8
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 من اهلل توفیق


