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 1ٍ2گزٍُ  -94 ثْوي ٍرٍدی وبرؽٌبعی پزعتبریحصیلی:ت یرشتٍي مقطغ     پزعتبری ٍهبهبیی داوشکذٌ:

  ػولی -ًظزی ذ:ًَع ٍاح   5/1       تؼذاد ٍاحذ: اخالق پزعتبری ٍ ارتجبط حزفِ ای ًبم درط: 

 بیً یهغئَل درط ٍ هذرط: خبًن وبؽبً   ًذارد : یؼ ًیبسپ  

     ٍ  والط  هىبى ثزگشاری:                   10-12ٍ    8-10 :عبػت   چْبرؽٌجِ :سهبى ثزگشاری والط: رٍس

  شرح ديرٌ:

ای را  ّبی پزعتبری ٍ ثزلزاری ارتجبط حزفِ ایي درط هجبًی ًظزی ٍ هْبرتْبی السم ثزای الذاهبت اخاللی درهزالجت   

ب ًحَُ حوبیت اس حمَق هذدجَیبى ٍ خبًَادُ آًْب وٌذ. در ایي درط فزاگیزاى ث ثز اعبط ارسؽْبی اًغبًی  فزاّن هی

گیزًذ. در ایي درط ػالٍُ ثز ثزرعی هبّیت  آؽٌب ؽذُ ٍ راّْبی تَعؼِ اػوبل اخاللی در پزعتبری را فزا هی

ّبی اخاللی اػوبل ٍ ارتجبعبت  ّبی اخاللی هَرد ثزرعی لزار گزفتِ ٍ جٌجِ هَضَػبت اخالق پزعتبری، ًظزیِ

ؽَد. در ایي درط فزاگیزاى ثِ هَضَػبت اخاللی در سهیٌِ وبر پزعتبری  جشیِ ٍ تحلیل هیای پزعتبری ت حزفِ

ای در آًْب  وٌٌذ تب اس ایي راُ فالحیتْبی اخالق حزفِ گیزی اخاللی را تجزثِ ٍ توزیي هی حغبط ؽذُ ٍ تقوین

تبری هی ثبؽذ وِ ثِ ایي درط اس درٍط تخققی ثزًبهِ آهَسؽی دٍرُ وبرؽٌبعی پیَعتِ رؽتِ پزع تمَیت ؽَد.

 عبػت( اجزا هی گزدد.  17ٍاحذ ػولی ) 5/0عبػت( ٍ  17ٍاحذ ًظزی )1فَرت 

 َذف کلی: 

در  یٍ حزفِ ا یاًغبً یارسؽْب تیٍ رػب یافَل اخالل یزیثِ هٌظَر ثىبرگ زاىیدر فزاگ ییتَاًب جبدیٍ ا ییآؽٌب   

 . ثِ هذدجَیبى هی ثبؽذ یپزعتبر یارائِ هزالجت ّب بىیجز

 :بیىابیىیاف اَذ

 تؼزیف اخالق پزعتبری ٍ اّویت آى .1

 هؼٌَیت ٍ فلغفِ اخالق  .2

 عالهت ٍ هؼٌَیت  .3

 وزاهت اًغبى ٍ ارسؽْبی اخاللی اعالهی .4

 تبریخ اخالق پزعتبری ٍ رٍاثظ اًغبًی .5

 افَل اخالق سیغتی )اتًََهی، عَد رعبًی، ػذم ضزر ٍ سیبى، ػذالت( .6

 ( حغبعیت اخاللی در اهز آهَسػ پزعتبری )ثبلیٌی .7

 ثیوبر -پزعتبر -هذلْبی ارتجبعی پشؽه  .8

 افَل تقوین گیزی ثز اعبط هجبًی اخاللی در تمبثل ثب هؾىالت حزفِ ای پزعتبری  .9

 هفبّین اخاللی در لَاًیي پزعتبری .10

 ؽٌبخت حمَق اعبعی ثؾز ٍ احتزام ثِ حمَق هذدجَ/ ثیوبر  .11

 ای پزعتبراى هجتٌی ثز هَاسیي اخاللی  ّبی حزفِ هغئَلیت .12

 اخاللی در هزالجت  پزعتبری اس گزٍّْبی آعیت پذیز هَضَػبت .13

 ای  وذّبی اخاللی ٍ راٌّوبّبی حزفِ .14

 اخالق حزفِ ای در ًظبم عالهت .15

 هؼضالت اخاللی ٍ لبًًَی در پزعتبری )عَء رفتبر حزفِ ای ،غفلت ، ....( .16

تخققتی ثتِ    ثىبرگیزی افَل اخاللی ٍ رػبیت ارسؽْبی اًغبًی ٍ حزفِ ای در جزیبى ارائِ هزالجتت ّتبی   .17

 ثیوبر خبؿ ٍ خبًَادُ ّبی آًْب هذدجَ/
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 َای تذريس:شیًٌ

 پزعؼ ٍ پبعخ عخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ؽذُ    عخٌزاًی

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

 Role play    , نمایش و نقد فیلم  

 

 رٍد: یس داًؾجَ اًتظبر ها در بخش وظری يظايف ي تکالیف داوشجً:

 درط حضَر ٍ در ثحث ّب ؽزوت فؼبل داؽتِ ثبؽذ. یدر والط ّب جتیثِ عَر هٌظن، هذاٍم ٍ ثذٍى غ -

هغبلؼبت وتبثخبًِ  كیاس عز عجك تمَین درط هغبلت هزتجظ یزیخَد را ثب فزاگ یػلو یثٌب زیهؼلَهبت ٍ س -

 .ٌذیًوب تیتمَ یا

ارائِ ؽذُ در هجالت  یحبفل اس پضٍّؼ ّب یّب بفتِیٍ  یػلو ذیاس هٌبثغ جذ فیتىبل يیٍ تذٍ ِیدر تْ -

  .ذیداخل ٍ خبرج وؾَر اعتفبدُ ًوب یهؼتجز ٍ ػلو یپزعتبر

 .ذیدرط ارائِ ًوب نیؽذُ عجك تمَ يییتؼ یخَد را در سهبى ّب فیتىبل -

 : یداوشجً در بخش ػمل فیتکل -

 را عجك تجزثیبت ؽخقی را اًجبم دّذ.  یب تْیِ ٍ ارائِ یه عٌبریَهمبلِ یىی اس فؼبلیت ّبی ارائِ  *

ثزرعی هجالت هزتجظ ٍ اًتخبة یه همبلِ ثَدُ ٍ ثب هغبلؼِ  ثِ هَظف داًؾجَ –اًتخبة ٍ ارائِ همبلِ-1

هزالجت  یاس ثخؼ ّب یٍ رٍاثظ حزفِ ا یاخالق پزعتبر یاس چبلؼ ّب یٍ ؽفبّ وتجی گشارػ ارائِهمبلِ ٍ 

افَل ٍ  ي،یثز هَاس یثِ ارائِ راّىبر ّب هجتٌ یهؾىل اخالل لیحلٍ ت ِیثَدُ ٍ ضوي تجش یٌیثبل یپزعتبر

 .درفذ ( 10) پزداسد یه یاخالل یوذ ّب

 تب  1392ٍ یب   2013 -2017ٍ اخالق  در حَسُ عبل ّبی  یپزعتبرهجالت  جذیذ اس  همبلِ  ِیتْ در

1396. 

ت عزح ٍ تجشیِ تحلیل داًؾجَیبى ثز اعبط تجزثیبت ؽخقی هَلؼیت ّبی هٌبع – اجزای یه عٌبریَ-2

ثب ایفبی  "ًگبرػ ٍ ًْبیتب ثب اعتفبدُ اس هٌبثغ ػلوی جذیذ در والط هغزح ٍ پظ اس تقَیت عٌبریَ آى را

ًمؼ در والط اجزا هی ًوبیٌذ. پظ اس اجزای آى در والط ثِ تجشیِ ٍ تحلیل  چبلؼ ٍ هغبئل هزثَط 

 هٌبثغ ػلوی جذیذ تبویذ هی ؽَد.در ثزرعی هغئلِ ٍ حل آى ثب اعتفبدُ اس  پزداختِ هی ؽَد.

 .درفذ( 10)ذیارائِ خَاّذ گزد بىیاس جلغِ عَم ثِ ثؼذ تَعظ داًؾجٍَ اجزای ًمؼ   ارائِ همبلِ -

 . ٌذیفزهب غیدر ارائِ تغز درط وَؽب ثَدُ ٍ فیتىبل ِیدر تْ بىیاعت داًؾجَ غتِیؽب -

 

 يسايل کمک آمًزشی:   

   پزٍصوتَر اعالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثزد

 *ٍیذیَ پزٍصوتَر 

 )از ومرٌ کل( :درصذ ومرٌوحًٌ ارزشیابی ي 

   ًوزُ درفذ 08آسهَى پبیبى تزم   ًوزُ درفذ -آسهَى هیبى تزم

 ًوزُ درفذ 18ؽزوت فؼبل در والط     ًوزُ درفذ 18اًجبم تىبلیف 

 :وًع آزمًن

  غلظ -حیحف جَر وزدًی          ایچٌذگشیٌِ       پبعخ وَتبُ     تؾزیحی
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 :  مىابغ پیشىُادی برای مطالؼٍ

 لزآى وزین   .

 ًْج الفقبحِ   .2

 ًْج الجالغِ   .3

 رعبلِ حمَق اهبم عجبد ػلیِ الغالم   .4

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

 ثحبر االًَار   .6

 .1364تْزاى: اًتؾبرات عبسهبى تجلیغبت اعالهی ،هقجبح یشدی ، هحوذ تمی . آهَسػ فلغفِ. .7

 .1387هقجبح یشدی ، هحوذ تمی . در جغتجَی ػزفبى اعالهی . لن : اتؾبرات هَعغِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اهبم خویٌی، .8

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

 .1388هؼٌَی . اًتؾبرات عت ٍ جبهؼِ ، تْزاى: چبح اٍل ، سهغتبى  دهبری ،ثْشاد. عالهت .10

 .1354عجب عجبئئ،هحوذ حغیي. هؼٌَیت تؾیغ. لن: اًتؾبرات تؾیغ،  .11

 .  1361هغْزی ، هزتضی. آسادی هؼٌَی . تْزاى : اًتؾبرات فذرا، .12

ی،رٍاًپشؽىی ٍ هذّت . اًذیؾِ ٍ رفتبر، عتبل عتَم   ثَالْزی ، جؼفز .هَضَػبت ٍ سهیٌِ ّبی پضٍّؼ در هَارد هؾتزن رٍاًؾٌبع .13

 . 1376،  9ٍ 10ؽوبرُ 

 .  1384اؽزفی ، هٌقَر . اخالق پشؽىی ٍ عَء رفتبر حزفِ ای . داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى . تْزاى  .14

 . 1388اهَر پزعتبری   دفتز -جَالیی، عَداثِ. دّمبى ًیزی، ًبّیذ . اخاللیبت در پزعتبری . ٍسارت ثْذاؽت . هؼبًٍت عالهت .15

1. B, Rich K. L(last edition) Nursing Ethics Across the curriculum and into practice, Boston: 

Jones and Bartlett Publishers. , last edition. 

2. Davis A. J, Tschudin V., Rave L. D. Essentials of teaching and learning in nursing , last 

edition. 

3. -Thompson I. E, Melia K. M, Boyd Kenneth M, Horsburgh D. (last edition) Nursing ethics, 

Edinburgh: Churchill Livingstone ., last edition. 

4. -Sachedina,A.,Islamic biomedical ethics .Principles and Application .Oxford University Press, 

last edition. 

 

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 
 مجالت فارسی:

 ًاوشگاٌ تُراند یشکسي اخالق پ خيتار قاتیمرکس تحق یمجالت مىتشر شذٌ از س 

 ًیبُشت ذیداوشگاٌ شُ یاخالق ي حقًق پسشک قاتیمرکس تحق یمجالت مىتشر شذٌ از س 

 وشريات مىتشر شذٌ از سًی فرَىگستان ػلًم پسشکی ايران 
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درسارائٍ مًضًػات  جذيل َفتگی  

 

 تاريخ ارائٍ استاد مربًط ػىًان مطالب جلسٍ

 96-6-29 خبًن وبؽبًی ًیب  بىداًؾجَی هزٍر عزح درط ٍ تىبلیف -هؼزفی درط 1

 96-7-5 بیً یخبًن وبؽبً  تبریخچِ اخالق پزعتبری 2

 96-7-12 خبًن وبؽبًی ًیب  یحزفِ پزعتبر ٍ ییحزفِ گزا 3

 96-7-19 بیً یخبًن وبؽبً یغتیافَل اخالق س 4

 96-7-26 بیً یخبًن وبؽبً  هٌؾَر حمَق ثیوبر 5

 96-8-3 بیً یخبًن وبؽبً ّوىبراى( پشؽه، ٍ خبًَادُ،ارتجبط حزفِ ای ) ارتجبط ثب هذدجَ  6

 96-8-10 بیً یخبًن وبؽبً آییي ًبهِ ّبی اخاللی  /ی اخالق پزعتبریوذّب 7

 96-8-17 وبؽبًی ًیبخبًن  وبروٌبى ٍ هحیظ وبر( -ایوٌی ) ثیوبراى 8

 96-8-24 خبًن وبؽبًی ًیب  خغبّبی پزعتبری  9

 96-9-1 بیً یخبًن وبؽبً ى ٍاًَاع آ تیاّو ت،یوغت رضب 10

 96-9-8 خبًن وبؽبًی ًیب اّویت حفظ ؽؼبئز حزفِ ای در پَؽؼ ٍرفتبر پزعتبر  11

 96-9-15 بیً یخبًن وبؽبً ایجبد هحذٍدیت در افزاد ثغتزی ٍ هغبئل اخاللی آى 12

 96-9-22 بیً یخبًن وبؽبً تخقیـ هٌبثغ -هحبفظت اس هٌبثغ ٍ تجْیشات 13

 96-9-29 بیً یخبًن وبؽبً ی، راس داریآؽىبر عبس 14

 96-10-6 بیً یخبًن وبؽبً خجز ثذ ییثبسگَ ،ییگَ متیحم 15

 96-10-13 وبؽبًی ًیبخبًن  یاتبًبس ،بتیح بىیپب یهزالجت ّب 16

 96-10-20 بیً یخبًن وبؽبً جوغ ثٌذی ٍ رفغ اؽىبالت درعی داًؾجَیبى 17

 موفق باشید

 

 


