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 ارؽذ رٍاى پزعتبری  تحقیلی: یرؽتٍِ همغغ          رٍاى پزعتبری گزٍُ آهَسؽی:        پزعتبری ٍهبهبییداًؾىذُ:
 

                             اخالق ،حقًق ي قاوًن در رياوپرستاریوام درس: 

 ًذارد یؼ ًیبس:پ                    عبػت  17 یػول  - عبػت17یًظز ذ:ًَع ٍاح          5/1 :تؼذاد ٍاحذ

 ًفز 11 تؼذاد داًؾجَیبى:                  6والط   هىبى ثزگشاری:      10-12   ؽٌجِ  یهسهبى ثزگشاری والط: 

              خبًن وبؽبًی ًیب –هذرعیي: خبًن دوتز ایٌبًلَ خبًن وبؽبًی ًیب   هغئَل درط: 

Email:Kashaninia.za@iums.ac.ir            Tel:   87:95638                   :9: شهریىر بازنگری  

 

درط هجبًی ًظزی ٍ هْبرت ّبی السم ثزای الذاهبت اخاللی ٍ حمَلی در هزالجت ّبی رٍاى  ایي :شرح ديرٌ

اّن هی وٌذ . در ایي درط فزاگیزاى ثب ًحَُ ارسػ ّبی اًغبًی فز پزعتبری ٍ ثزلزاری ارتجبط حزفِ ای را ثز اعبط

حوبیت اس حمَق هذدجَیبى ٍ خبًَادُ آى ّب آؽٌب ؽذُ ٍ راُ ّبی تَعؼِ اػوبل اخاللی در رٍاى پزعتبری را فزا هی 

ػالٍُ ثز ثزرعی هبّیت هَضَػبت اخالق رٍاى پزعتبری ، ًظزیِ ّبی اخاللی هَرد ثزرعی لزار ّوچٌیي گیزًذ . 

بی اخاللی اػوبل ٍ ارتجبعبت حزفِ ای پزعتبری تجشیِ ٍ تحلیل هی ؽَد. در ایي درط فزاگیزاى ثِ گزفتِ ٍ جٌجِ ّ

پزعتبری حغبط ؽذُ ٍ تقوین گیزی اخاللی را تجزثِ ٍ توزیي هی تخققی رٍاًهَضَػبت اخاللی در سهیٌِ وبر 

       وٌٌذ تب اس ایي راُ فالحیت ّبی اخالق حزفِ ای در آى ّب تمَیت ؽَد . 

 :َذف کلی  

الذاهبت اخاللی ٍ حمَلی در  هالحظبت ٍ هْبرت ّبی السم ثزاییبفتي ثب هجبًی ًظزی ٍ  داًؾجَ آؽٌبیی -

 ٍ ثزلزاری ارتجبط حزفِ ای ثز اعبط ارسػ ّبی اًغبًی .هزالجت ّبی رٍاًپزعتبری 

ضالت اخاللی ، هؼ افَل اخالق سیغتی ،هذدجَ یحفظ وزاهت اًغبً آؽٌبیی ثب حمَق هذدجَ ٍ خبًَادُ اٍ، -

  .پزعتبری رٍاى حَسُ  ٍ چبلؼ ّب در

 : یىیىاتیاَذاف ت

 :رٍد یاًتظبر ه زاىیدرط اس فزاگ يیا بىیدر پب 

 جٌجِ ّبی تبریخی ٍ هجبًی ًظزی اخالق پزعتبری را ثیبى وٌٌذ.  .1

 افَل اخالق سیغتی ٍ وبرثزد ّبی آى را در پزعتبری ؽزح دٌّذ  .2

 را هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار دٌّذ .دیذگبُ ّبی اخاللی در وبر پزعتبری  .3

راُ ّبی تقوین گیزی اخاللی ثب در ًظز گزفتي رٍاثظ اًغبًی در رؽتِ ّبی هختلف ػلَم پشؽىی ، هٌغجك  .4

 ثب اخالق پزعتبری ٍ ثب الخـ رٍاى پزعتبری را تَضیح دّذ .

 در هجبحث هزثَط ثِ تقوین گیزی ّبی اخاللی در هزالجت اس هذدجَیبى هؾبروت وٌذ .  .5

 راّىبرّبی تَعؼِ ػولىزد اخاللی در رٍاى پزعتبری را ؽزح دّذ .  .6

 ًغجت ثِ هَضَػبت اخاللی حغبعیت ًؾبى دّذ . .7

 ًغجت ثِ حوبیت اس حمَق هذدجَیبى هتؼْذ ثب ؽذ.  .8

 رؽذ اخالق حزفِ ای خَد ٍ هحیظ وبری خَد را هَرد ًمذ لزار دّذ .  .9

 خَد را هَرد ًمذ لزار دّذ . ارسػ ّبی اخاللی ٍ وزاهت اًغبًی در هحیظ ّبی وبری .10

 هٌؾَر حمَق ثیوبر در ثخؼ ّبی رٍاًپشؽىی را ؽزح دّذ .  .11

  هالحظبت لبًًَی در رٍاًپزعتبری ٍ رٍاًپشؽىی لبًًَی را هَرد ثحث لزار دّذ.  .12

mailto:Kashaninia.za@iums.ac.ir
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 :)سر فصل مطالة( 

 تؼزیف اخالق پزعتبری ٍ اّویت آى .1

 هؼٌَیت ٍ فلغفِ اخالق ، عالهت ٍ هؼٌَیت  .2

 رسؽْبی اخالق اعالهی وزاهت اًغبًی ٍ ا .3

 تبریخ اخالق پزعتبری ٍ رٍاثظ اًغبًی .4

 ػذالت ( –ػذم ضزر ٍ سیبى  –عَد رعبًی –افَل اخالق سیغتی )اتًََهی   .5

 حغبعیت اخاللی در اهز آهَسػ پزعتبری )ثبلیٌی(ٍ ثبالخـ رٍاًپزعتبری  .6

 خبًَادُ  –ثیوبر  -پزعتبر-هذل ّبی ارتجبعی پشؽه .7

 هجبًی اخاللی در تمبثل ثب هؾىالت حزفِ ای رٍاًپزعتبری ثز اعبط  گیزی افَل تقوین .8

 هفبّین اخاللی در لَاًیي رٍاًپزعتبری  .9

 ؽٌبخت حمَق اعبعی ثؾز ٍ احتزام ثِ حمَق هذدجَ/فزد هجتال ثِ ثیوبری  .10

 هغئَلیت ّبی حزفِ ای رٍاًپزعتبری هجتٌی ثز هَاسیي اخاللی  .11

آعیت پذیز ٍ ثبالخـ هدذدجَیبى هجدتال ثدِ ثیودبری     هَضَػبت اخاللی در هزالجت پزعتبری اس گزٍُ ّبی  .12

 ّبی اػقبة ٍ رٍاى 

 وذّبی اخاللی ٍ راٌّوبّبی حزفِ ای  .13

 اخالق حزفِ ای در ًظبم عالهت   .14

 هؼضالت اخاللی ٍ لبًًَی در رٍاى پزعتبری )عَء رفتبر حزفِ ای ، غفلت ، ٍ....( .15

در جزیبى ارائِ هزالجت ّبی تخققی ثِ رػبیت ارسػ ّبی اًغبًی ٍ حزفِ ای -ثِ وبر گیزی افَل اخاللی  .16

 هذدجَ ٍ خبًَادُ اٍ 

 (Forensic Psychiatryرٍاًپشؽىی ٍ رٍاى پزعتبری لبًًَی ) .17

 َای تذريس:شیًٌ

 پزعؼ ٍ پبعخ   عخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ؽذُ  عخٌزاًی

 (TBLیبدگیزی هجتٌی ثز تین)  (PBLیبدگیزی هجتٌی ثز حل هغئلِ)  ثحث گزٍّی

 ًوبیؼ ٍ ًمذ فیلن     -هؼزفی هَارد وبرثزدی اخالق  - صٍرًبل والة :دعبیز هَار

  يظايف ي تکالیف داوشجً:

 رٍد: یاس داًؾجَ اًتظبر ه

 والط ؽزوت فؼبل داؽتِ ثبؽذ. یدرط حضَر ٍ در ثحث ّب یدر والط ّب جتیهذاٍم ٍ ثذٍى غ، ثِ عَر هٌظن .1

 .  ٌذیًوب تیتمَ یوتبثخبًِ ا هغبلؼبت كیاس عزٍ بلت هزتجظ هغ یزیخَد را ثب فزاگ یػلو یثٌب زیهؼلَهبت ٍ س .2

 یارائِ ؽذُ در هجالت پزعتبر یحبفل اس پضٍّؼ ّب یّب بفتِیٍ  یػلو ذیاس هٌبثغ جذ فیتىبل يیٍ تذٍ ِیدر تْ .3

  .ذیداخل ٍ خبرج وؾَر اعتفبدُ ًوب یهؼتجز ٍ ػلو

 .ذیارائِ ًوب درط نیؽذُ عجك تمَ يییتؼ یخَد را در سهبى ّب فیتىبل .4

  LMSغتنیدر ع یجلغبت درع یٍ ثزخ بىیداًؾجَ یٌبرّبیعو ،یهغبلت هْن ٍ خَاًذً یعزح درط، ثزخ .5

 شیً یهجبس یدر فضب ذیغتٌذ ثبّّوبى گًَِ وِ در والط درط فؼبل  بىیداًؾگبُ لزار خَاّذ گزفت ٍ داًؾجَ

عوبء  غتنیٍ رهش ٍرٍد ع یبرثزاس ًبم و یىیزًٍالىت یزیبدگیٍرٍد ثِ عبهبًِ  یفؼبالًِ حضَر داؽتِ ثبؽٌذ. ثزا

 ؽَد. یاعتفبدُ ه
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 : ف داوشجً در تخش وظریتکلی

 یاخالق پزعتبر یاس چبلؼ ّب یه هَضَع یٍ ؽفبّ وتجی گشارػ ارائِ ثِ هَظف داًؾجَ – ٌبریٍ ارائِ عو ِیتْ -1 

هؾىل  لیٍ تحل ِیدُ ٍ ضوي تجشثَ یٌیثبل یهزالجت رٍاى پزعتبر یاس ثخؼ ّب یرٍاى پزعتبر یٍ رٍاثظ حزفِ ا

 .سدپزدا یه یاخالل یافَل ٍ وذ ّب ي،یثز هَاس یثِ ارائِ راّىبر ّب هجتٌ یاخالل

 ذ.در والط اًجبم خَاّذ ؽ بىیداًؾجَ ِیٍ ثحث درثبرُ هَضَع هغزح ؽذُ ثب هؾبروت ول ی*ثزرع

ًظز اعتبد هزثَعِ ثِ  زیاًتخبة ٍ س یعخَد را ثب هَافمت اعتبد اس جذٍل ثزًبهِ در ٌبریتَاًٌذ عو یه بىیداًؾجَ-2

 آى ثپزداسًذ. یهغبلت ٍ ارائِ هحتَ نیتٌظ ِ،یتْ

 اعت. ی)وتبة، هجلِ( الشاه2013 -2017 ذیجذ یهٌجغ پزعتبر 5اعتفبدُ اس حذالل  ٌبریعو ِی* در تْ

ثبؽذ ٍ رٍس ارائِ  ذُیعاعتبد هزثَعِ ر ذییلجل اس ارائِ ثِ تب ذیاعال شیٍ ً Word لیدر لبلت فب ذیثب ٌبری*هغبلت عو

 گزدد. لیثِ اعتبد تحَ

 تکلیف داوشجً در تخش ػملی:

اخالق  یهَارد وبرثزد یهؼزف ،یّوزاُ خَاّذ ثَد. ثحث ٍ تجبدل ًظزگزٍّ یػول تیثب فؼبل یّز جلغِ درع 

 ثبؽذ.         یاس آى جولِ ه Role play لن،یًمذ فًوبیؼ ٍ  ،یپزعتبر
وِ تجزثِ ًوَدُ اًذ ضوي ثحث ٍ  یٍ هَارد اخالل یهزالجت پزعتبر یاخالل یدر خقَؿ چبلؼ ّب بىیداًؾجَ -

 .ٌذیٍ آى را در والط هغزح ًوب ذُیهٌبعت رع یثِ راّىبرّب یثب هغبلؼِ وتبثخبًِ ا یثزرع

ذ حبون ثز جبهؼِ ارتجبط دارً یثب  افَل اخالل شیٍ لبًَى ٍ همزرات ٍ  ً یوِ ثب هغبئل اخالق حزفِ ا یهَارد ذیاعبت -

 پزداسًذ.    یراُ حل هٌبعت ه یآى ٍ جغتجَ لیثِ ثحث ٍ تحل بىیٍ داًؾجَ گشارػدر والط 

 يسايل کمک آمًزشی:   

 ٍیذیَ پزٍصوتَر    پزٍصوتَر اعالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثزد

  :درصذ ومرٌوحًٌ ارزشیاتی ي 
 % 03ترم انیىن پاآزم  %   63   ناریو ارائه سم هیته  %       53شرکت فعال در کالس 

 :وًع آزمًن

  غلظ -فحیح جَر وزدًی           ایچٌذگشیٌِ       پبعخ وَتبُ     تؾزیحی

 مىاتغ پیشىُادی ترای مطالؼٍ:

  BOOK                                                                                                                           :مىاتغ اوگلیسی -

-Butts Janie B, Rich Karen L. Nursing Ethics Across the curriculum and into practice 

.Last edition. 

- Davis AnneJ, Tschudin Verena, Rave Louies D. Essentials of teaching and learning 

in nursing ethics, Perspective and methods. Edinburgh: Churchill Livingstone; Last 

edition. 

-Thompson Ian E, Melia Kath M, Boyd Kenneth M, Horsburgh Dorothy. Nursing 

ethics: Last edition. Edinburgh: Churchill Livingstone. 

- Fry.sara t,Veatch Robert M, Taylor Carol. Case studies in nursing ethics. Last 

edition. Jones& Bartlett learning, Canada. 

- Black Beth Perry .Professional nursing. Concepts & challenges. Saunders. Last 

edition. 
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JOURNAL 

-  JOURNAL OF FORENSIC NURSING,LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO 

COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103, Quarterly ISSN: 1556-

3693 

- JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING,W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F 

KENNEDY BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103-2899- Bimonthly ISSN: 

8755-7223 

- NURSING ETHICS, SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, 

LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP, Bimonthly ISSN: 0969-7330 

 :مىاتغ فارسی

 کتاب:           

 لزآى وزین  .1
 ًْج الفقبحِ  .2
 ًْج الجالغِ  .3
 اهبم عجبد ػلیِ الغالم  رعبلِ حمَق .4

 . 1365. تْزاى : دارالىتت االعالهیِ ؛افَل وبفیولیٌی راسی، هحوذ اثي یؼمَة . .5

 ثحبر االًَار  .6

 .1364.تْزاى: اًتؾبرات عبسهبى تجلیغبت اعالهی ،آهَسػ فلغفِجبح یشدی ، هحوذ تمی . هق .7

. لن : اتؾبرات هَعغِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اهبم  در جغتجَی ػزفبى اعالهیهقجبح یشدی ، هحوذ تمی .  .8

 .1387خویٌی،

 .1383. اًتؾبرات ثزای فزدا . تْزاى . 1ٍ2پشؽه ٍ هالحظبت اخاللی جالریجبًی ، ثبلز .  .9

 .1385.تْزاى: اًتؾبرات داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى،  اخالق در پضٍّؼ ّبی پشؽىیتزٍٍر، اعویت . .10

 .1388. اًتؾبرات عت ٍ جبهؼِ ، تْزاى: چبح اٍل ، سهغتبى  عالهت هؼٌَیدهبری ،ثْشاد.  .11

 .1354تؾیغ. لن: اًتؾبرات تؾیغ، هؼٌَیت  .عجب عجبئئ،هحوذ حغیي .12

 .  1361. تْزاى : اًتؾبرات فذرا، َی. آسادی هؼٌهغْزی ، هزتضی .13

.  هَضَػبت ٍ سهیٌِ ّبی پضٍّؼ در هَارد هؾتزن رٍاًؾٌبعی،رٍاًپشؽىی ٍ هذّتثَالْزی ، جؼفز . .14

 . 1376،  9ٍ 10اًذیؾِ ٍ رفتبر، عبل عَم ؽوبرُ 

 .  1384. داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى . تْزاى  . اخالق پشؽىی ٍ عَء رفتبر حزفِ ایاؽزفی ، هٌقَر  .15

دفتز   -. ٍسارت ثْذاؽت . هؼبًٍت عالهت . اخاللیبت در پزعتبریجَالیی، عَداثِ. دّمبى ًیزی، ًبّیذ  .16

 .1388اهَر پزعتبری 

 یاففْبى: اًتؾبرات داًؾگبُ ػلَم پشؽى .ییٍ هبهب یاخالق ٍ لبًَى در پزعتبر ٍ ّوىبراى. اوزم ،یاػزاث .17

 .1391اففْبى،

 : یمجلٍ فارس 
 داوشگاٌ تُران یشکسي اخالق پ خيتار قاتیمرکس تحقی سًمىتشر شذٌ از  مجالت -

 یتُشت ذیداوشگاٌ شُ یاخالق ي حقًق پسشک قاتیمرکس تحق یمىتشر شذٌ از سً مجالت -

 رانيا یاسالم یجمًُر یفرَىگستان ػلًم پسشک یاوتشارات گريٌ اخالق پسشک -
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ستاریاخالق ي رياتط حرفٍ ای رشتٍ رياوپر ی درسارائٍ کلیات  جذيل َفتگی  

 جلسٍ ػىًان مطالة استاد تاريخ

62-2-92  خبًن وبؽبًی ًیب 

 

 1 یاخالق پزعتبر فیتؼز  -خچِیتبر -ظیب درط ٍ ارائِ عزح تذرث ییآؽٌب

6-7-92  بیً یخبًن وبؽبً 

 

 2 اخالق ، لبًَى ٍ فمِ ّبی تفبٍت – یهزاحل رؽذ اخالل

9-7-92  خبًن وبؽبًی ًیب 

 

 3 تیعالهت ٍ هؼٌَ -فلغفِ اخالق

62-7-92  ٍ ػذالت( یػذم ضزررعبً ،یعَدرعبً ،ی)اتًََهیغتیافَل اخالق س وبؽبًی ًیبخبًن  

 
4 

62-7-92  خبًن وبؽبًی ًیب 

 

 ىبیاحتزام ثِ حمَق هذدجَ -حمَق ثیوبر  -ثؾز یحمَق اعبع

 یاعاله یاخالل یوزاهت اًغبى ٍ ارسؽْب
5 

23-7-92   در ًظبم عالهت یاخالق حزفِ ا -ی پزعتبراى فِ احز یٍ راٌّوبّب یاخالل یوذّب خبًن وبؽبًی ًیب 

 
6 

7-8-92  خبًَادُ -هذدجَ -پزعتبر -پشؽه یارتجبع یهذلْب خبًن وبؽبًی ًیب 

 
7 

61-8-92  8 در ارائِ هزالجتْب  یٍ حزفِ ا یاًغبً یٍ حفظ ارسؽْب یافَل اخالل یزیثىبرگ وبؽبًی ًیب خبًن 

66-8-92  بیً یخبًن وبؽبً 

 

 9 ؽزایظ آى ٍ اخذ رضبیت 

68-8-92  یرٍاًپزعتبر یدر تمبثل ثب هؾىالت حزفِ ا یاخالل یثز اعبط هجبً یزیگ نیافَل تقو خبًن وبؽبًی ًیب 

 يیگشیجب زیگ نتقوی – یزیگ نیتقو
10 

5-9-92  11 خجز ثذ ییثبس گَ -ییگَ متحمی – افؾبگزی  – یراس دار بیً یخبًن وبؽبً 

66-9-92  وبؽبًی ًیب خبًن 

 

 12 یهزالجت پزعتبر یاردّباعتبًذ

69-9-92  13 (یىیشیف ّبی وٌٌذُ هحذٍد -غفلت –)عَء رفتبر یدر رٍاًپزعتبر یهالحظبت لبًًَ وبؽبًی ًیبخبًن  

62-9-92  وبؽبًی ًیبخبًن  

 

 14 یٍ رٍاى پزعتبر یپزعتبر يیدر لَاً یاخالل نیهفبّ

2-63-92  بیً یخبًن وبؽبً 

 

 15 هذدجَ ٍ هحیظ وبر( -ایوٌی)وبروٌبى -یپزعتبر یخغبّب

63-63-92  ،یدر اهز آهَسػ رٍاًپزعتبر یاخالل تیحغبع دوتز ایٌبًلَخبًن  

 یرٍاًپشؽى بىیدر هزالجت اس هذدجَ ضُیثِ ٍ یدر پزعتبر یٍ لبًًَ یهؼضالت اخالل 
16 

67-63-92  (،Forensic Psychiatry)یلبًًَ یٍ رٍاًپزعتبر یرٍاًپشؽى دوتز ایٌبًلَخبًن  

 یاخالل غتزطید -یاخالل يیرٍاًپزعتبراى ثز اعبط هَاس یحزفِ ا یتْبیهغئَل
17 

 

 
 


