
 

 ((  درس دوره)  طراحي )
 

  واحد عملی 1/0 -واحدنظری 5: واحدنوع         واحد      5.1  تعداد واحد :            و روابط حرفه ای پرستاریاخالق  عنوان درس :
 --- پيش نياز:   ان کارشناسی ارشد پرستاری) رشته سالمت جامعه(دانشجوي گروه فراگير :  

 دکتر خسروان  استاد :                                        55000-5005 ولانيمسال زمان برگزاری:  

 51-51 ساعت كالس  :                    یکشنبه روز برگزاری كالس  :

 
 

 :شرح درس

بر اساس ارزش های  حرفه ای را نظری و مهارت های الزم برای اقدامات اخالقی در مراقبت های پرستاری و برقراری ارتباط یاین درس مبان 

ه حمایت از حقوق مددجویان و خانواده آنها آشنا شده و راه های توسعه اعمال اخالقی در وانسانی فراهم می کند.در این درس فراگیران با نح

ه های اخالقی اعمال پرستاری را فرا می گیرند. در این درس عالوه بر ماهیت موضوعات اخالقی، نظریه های اخالقی مورد بررسی قرار گرفته و جنب

و ارتباطات حرفه ای پرستاری تجزیه و تحلیل می شود. در این درس فراگیران به موضوعات اخالقی در زمینه کار پرستاری حساس شده و تصمیم 

 گیری اخالقی را تجربه و تمرین می کنند تا از این راه صالحیت های اخالق حرفه ای در آنها تقویت شود. 

 

 :هدف كلي 
ارتباط حرفه ای بر اساس ارزش های  برقراری در مراقبت های پرستاری و ینظری و مهارت های الزم برای اقدامات اخالق یبا مبان رانیفراگ ییآشنا

 .یانسان

 اهداف:
 .جنبه های تاریخی و مبانی نظری اخالق پرستاری را بیان کنند -1

 اصول اخالق زیستی و کاربرد های آن در پرستاری را شرح دهد. -2

 د گاه های اخالقی در کار پرستاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.دی -3

راه های تصمیم گیری اخالقی با در نطر گرفتن روایط انسانی در رشته های مختلف علوم پزشکی، منطبق با اخالق پرستاری را توضیح  -4

 دهد.

 کند.در مباحث مربوط به تصمیم گیری های اخالقی در مراقبت از مددجویان مشارکت  -5

 راه های توسعه عملکرد اخالقی در پرستاری را شرح دهند. -6

 ای اخالقی حساس شرح دهند.هنسبت به موضوع  -7

 نسبت به حمایت از حقوق مددجویان مسوولیت پذیر باشند -8

 رشد اخالق حرفه ای خود و محیط کاری خود را نقد نمایند. -9

 .ورد نقد قرار دهدارزش های اخالقی و کرامت انسانی در محیط های کاری خود را م -11
 

 و پاسخ، کنفرانس و مطالعه فردی ،پرسشبحث گروهی ، سخنرانی روش تدریس :

 ، اجتماعی( P.B.Lحل مسئله )  ،پیش سازمان د هنده  ي تدریس :های الگو

 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 ساعت( 17الف: ا واحد نظری) 

 الس درس حاضر باشند .دانشجویان می بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در ک -1

و با آمادگی قبلی درکالس حاضرشده و مکلفف بفه شفرکت فعفال در ی اطالع رسان های گاهیمطالعه و پژوهش کتابخانه ای و پادانشجویان با  -2

 مباحث درسی می باشند .



 

 

 ساعت( 17ب: بخش عملی )

ستاری را در بخشهای مرافبفت ی و روابط حرفه ای در پردانشجویان بایستی یک مورد از چالشهای اخالقارائه گزارش کتبی و شفاهی:  -1

 بالینی به صورت سمینار در کالس درس ارائه نمایند و گزارش کتبی آن را به اساتید تحویل دهند.

و  نزیبتنی بر موامراهکارهایی با بکارگیری اصول و رعایت ارزشهای انسانی و حرفه ای  در ارائه مراقبت به بیمار  در مورد چالش مذکور  -2

 کدهای اخالقی ارائه نمایند.

3-  

 : ارزشيابي دانشجو

 

 نمره درصد شرح فعاليت ردیف

 2 %11 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی  1

 8 %41 ) کار عملی(گزارش کتبی و شفاهیارائه  2

 11 %51 آزمون تراکمی 3

 21 %111 جمع

 

 منابع:

 . قرآن کریم1          

 افصاحه . نهج 2           

 . نهج البالغه      3

 



 

 

 1386، مجتبی، فلسفه اخالق، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی مصباح. 02

 اخالق حرفه ای در خدمات بهداشتی و درمانی  دکتر اصفهانی 21

 

 

 

 

 ((  جدول طراحي پيشگام تدريس ))

 

 مدرس اهداف  جلسات موضوع تاریخ جلسه

 تعيين اهداف _برقراری ارتباط  _ارزشيابي آغازین    اول  

 

تبیین  _جایابی  _اطمینان از داشتن پیشنیازها 

 انتظارات

 

 در پایان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه : اخالق و اهمیت آن در پرستاری  دوم

شتر  اخالق و علم خالق را تعريف و اهميتت ان را .5

 دهد.

لزوم يادگيری علم اخالق  مسئوليت اخالقی،شرايط .2
 و معيارهای فعل اخالقی از نظر اسالم را شر  دهد.

را تعريتف و تاريچهته  و پرستاری اخالق حرفه ای .3

 در دنيا و ايران را بيان کند.اخالق پزشکی 

 

تئوری  -یاخالق اسالم یو ارزش ها یکرامت انسان  سوم

 رشد اخالقی

 ببردعلوم مربوط به اخالق انسان را نام . 5
 .فلسفه علم اخالق را توضيح دهد2

 .اهميت فلسفه اخالق در جوامع انسانی را بيان کند3

 ارتباط فلسفه اخالق ومعنويت را ذکر کند-0

 . تئوری رشد اخالقی 1

  



 

کتی از ابعتاد ستالمت معنتوی را بته عنتوان ي.5 وفلسفه اخالق تیمعنو -تیسالمت و معنو  چهارم
 دسالمت جامع توضيح ده

بيتان تباط بين معنويت و فلسفه اخالق را ار. 2

 نمايد.

 

 خسروان

 عدم سودرسانی، اتونومی،)زیستی اخالق اصول   پنجم

 (عدالت و ضرر

 دهد حيرا نام برده و توض یستي.اصول اخالق ز5

آنرا  تيواهم حياصل عدم ضرر را توض ی.با ذکر مثال2

 کند انيب

 
حيطه را در  یستي.کاربرد اصول چهارگانه اخالق ز3

 در شرايط عام و حاالت خاص تشريح کند.  یپرستار

.به عنوان يك دانشجوی در حال تحصيل، اين اصول 0

 را در هنگام مواجهه خود با بيماران به کار بندد. 
 

 

 مفهوم ارتباط را شر  دهد .5 پرستار و پزشک ،ماریب نیب یارتباط یمدل ها  ششم

 بيان نمايدلزوم ارتباط در مراقبت را   .2

اوت ارتباط پرستار و پزشك با بيمار را تف  .3
 توضيح دهد

انواع مدل هتای ارتباط)کشتيم مابانته،  .0

( را ،...دانشکده ای، مهندسی و قتراردادی

توضيح داده و کاربرد آنها را در ارتباط بتا 
از  مفهوم مشارکت در پرستتاری نتوين را 

 نقد نمايند.نظر اخالقی 

 خسروان

 مفهوم تصميم گيری اخالقی را شر  دهد..5  اخالقی یبر اساس مبان تصمیم گیری  هفتم

اصول و عناصر ضروری برای تصميم گيری اخالقی .2

 را بيان نمايد
حرفه  اخالقی مشکالت حيطه های اساسی.3

 را توضيح دهد یپرستار

 یمبانمبتنی بر انواع مدل های تصميم  گيری .0

 وضيح دهدترا  یاخالق

عيت واقعی بالينی يکی از مدل ها را برای يك موق.1

 ار گيرد.  بک

 

 خسروان

معضالت اخالقی و قانونی در و مفاهیم اخالقی   هشتم

 پرستاری

 .مفاهيم اخالقی در قوانين پرستاری را بيان کند.5 
. مستتتايل و مشتتتکالت اخالقتتتی و قتتتتانونی در 2

را شتر   ، غفلتت ،...( ی) سوئ رفتار حرفه اپرستاری

 دهد.

 

شناخت حقوق )و پرستار حقوق متقابل بیمار  نهم

 ماریبشر و احترام به حقوق مددجو/ ب یاساس

 نیبر مواز یپرستاران مبتن یحرفه ا یها تیمسول

 ی(اخالق

 حقوق متقابل پرستار وبيمار را ذکر کند
.علل عدم رعايت حقوق بيمتار در مراکتز درمتانی را 2

 مورد بحث قرار دهد

ای  . با اطالع از موازين شرعی در مستئوليت حرفته3

 خود آنها را ليست کند

 

موضوعات اخالقی در مراقبت پرستاری از گروه   دهم

 یو راهنماها  یاخالق یکد ها های آسیب پذیر،

 یحرفه ا

 در  حرفتتته ایو راهنماهتتتای کتتتدهای اخالقتتتی  .5
 پرستاری را بيان کند.

مستتايل اخالقتتی در مراقبتتت از گروهتتای استتي   .2

ن و...( را ،ناتوان ذهنی، کودکاپذير)بيماران بيهوش
 شر  دهد.

 



 

مروی بر چالش های و مسائل اخالقی عمده در   یازدهم

 پرستاری

)آموزش به دانشجو. اصول ارائه خبر بتد بته متددجو. 
 و......( یاتاناز

متتتتتتتتتتتدر  و 
 دانشجويان

ارائه چالشتهای اخالقتی پرستتاری در بچتم بتالينی  ارائه گزارش شفاهی) واحد عملی(  دوازدهم

 بررسی انو و بحث توسط دانشجويان 

گتروه دانشجويان و 

 مدر 

ارائه چالشتهای اخالقتی پرستتاری در بچتم بتالينی  ارائه گزارش شفاهی )واحد عملی(  سيزدهم

 بررسی انو توسط دانشجويان و بحث 

گتروه دانشتجويان و

 مدرسين

  -- آزمون تراکمی  سيزدهم

 

 

 

 

 


