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 (Course Plan)طرح دوره

 مشخصات کلی:

 ویژهپرستاری : گروه آموزشی پرستاری و مامایی :نام دانشکده

 ویژهمراقبت های  پرستاری ارشد کارشناسی : رشته تحصیلی پرستاری و روابط حرفه ای : اخالقنام درس

 

 مشخصات درس:

 -پیش نیاز: ساعت  11 معادلواحد نظری  1تعداد واحد: پرستاری و روابط حرفه ای اخالققانون،  نام درس:

 99-1011سال تحصیلی اول:     نیمسال زمان برگزاری

 : مدرسین

   زهرا کاشانی نیاخانم  -دکتر تهمینه صالحی

 زهرا کاشانی نیاخانم : نام مدرس مسوول درس

 Kashaninia.za@iums.ac.ir                                                                                                        تماس و آدرس پست الکترونیکی:شماره 

salehi.t@iums.ac.ir 

 

 اهداف درس :

 ، چگونگی تصمیم گیری در چالش های اخالقی.اخالقیبا دیدگاه های  دانشجو آشنایی  :هدف کلی

 اهداف اختصاصی: 
 
 در پایان این درس از فراگیران انتظار می رود: 

 تعریف اخالق پرستاری و اهمیت آن را بدانند. -1

 با فلسفه و نظریات اخالقی آشنا شوند. -2

 درباره سالمت و معنویت توضیح دهند. -3

 ارزشهای اخالقی را بدانند. کرامت انسان و -0

 تاریخ اخالق پرستاری و روابط انسانی را بیان کنند. -5

 .دهد شرح را پرستاري در آن کاربردهاي و زیستي اخالق اصول -6

 حساسیت اخالقی در امر آموزش پرستاری بالینی را تحلیل کند. -1

 مدلهای ارتباطی پزشک، پرستار و بیمار را شرح دهد. -8

 را تحلیل کند. اساس مبانی اخالقی در تقابل با مشکالت حرفه ای پرستاریاصول تصمیم گیری بر  -9

 مفاهیم اخالقی در قوانین پرستاری را شرح دهد. -11
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 بگذارد. احترام و به حقوق مددجو و بیماره شناختحقوق اساسی بشر را  -11

 با مسئولیت های قانونی و حرفه ای پرستاران مبتنی بر موازین اخالقی آشنا شود. -12

 ی پرستاری از گروه های آسیب پذیر را بداند.اخالقی در مراقبت ها موضوعات -13

 کدهای اخالقی و راهنمای عملکرد حرفه ای را توضیح دهد. -10

 با اخالق حرفه ای در نظام سالمت آشنا شود. -15

 معضالت اخالقی و قانونی در پرستاری)سوء رفتار حرفه ای، غفلت و...( شرح دهد. -16

 انسانی و حرفه ای را در مراقبت های تخصصی به مددجو/ بیماران خاص و خانواده های آنان ارائه دهد.اصول اخالقی و ارزش های  -11

  مفاهیم قانونی در انواع قصور و نحوه رسیدگی به آن ها را آشنا شود. -18

 
 :وظایف/ تکالیف  دانشجویان

 
کتبی و شفاهی از چالش های اخالق پرستاری و روابط حرفه ای پرستاری از بخش های مراقبت پرستاری دانشجو موظف به ارائه گزارش  –تهیه و ارائه سمینار   -1

 .بوده و ضمن تجزیه و تحلیل مشکل اخالقی به ارائه راهکار ها مبتنی بر موازین، اصول و کد های اخالقی می پردازد (ویژه)بالینی

 .دانشجویان در کالس انجام خواهد شد بررسی و بحث درباره موضوع مطرح شده با مشارکت کلیه*

 .ائه محتوی آن بپردازنددانشجویان می توانند سمینار خود را با موافقت استاد از جدول برنامه درسی انتخاب و زیر نظر استاد مربوطه به تهیه، تنظیم مطالب و ار -2

 .مجله( الزامی است )کتاب،2116 -2121منبع پرستاری جدید  5در تهیه سمینار استفاده از حداقل  *

 .و نیز اسالید قبل از ارائه به تایید استاد مربوطه رسیده باشد Word مطالب سمینار باید در قالب فایل*

 

 ارزشیابی دانشجو : 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 %61 آزمون پایانی

 - آزمون یا آزمون های میان ترم

 %11 حضور و مشارکت در کالس ، تاالر گفتگو و چت روم 

 %31 انجام تکالیف ، پروژه ها و پاسخ به تمرین
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 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

BOOK:                                                                                                                        

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

- Davis Anne J, T schudin 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. 

-Tonja M Hartjes(2018) AACN Core Curriculum for High Acuity. Progressive and Critical Care 

Nursing.7th Ed. Elseveir. St Louis. 

-Linda N Urden. Kathleen M Staey. Mary E Lough (2018). Critical Care Nursing. Diagnosis and 

management. 8th Ed. Elseveir. 

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 

 :نابع فارسيم

 :کتاب           

 .1383 ،انتشارات براي فرداتهران: . 2و1الریجاني، باقر. پزشك و مالحظات اخالقي ج .1

 .1385تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران،   اخالق در پژوهش های پزشکی. تروور، اسمیت. .2

  . 1380 ،دانشگاه علوم پزشكي ایرانتهران: اشرفي، منصور. اخالق پزشكي و سوء رفتار حرفه اي.  .3

 .1388 ،دفتر  امور پرستاري ،جوالیي، سودابه. دهقان نیري، ناهید . اخالقیات در پرستاري. وزارت بهداشت. معاونت سالمت .0

 .1391. اصفهان: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اعرابی، اکرم و همکاران. اخالق و قانون در پرستاری و مامایی .5

 : مجله فارسی 

 مجالت منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات تاریخ و اخالق پزشکی دانشگاه تهران .1
 مجالت منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی .2
 پزشکی جمهوری اسالمی ایرانانتشارات گروه اخالق پزشکی فرهنگستان علوم  .3
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 دول زمان بندی دروس :ج

شماره 
 جلسه

روش  عنوان مطلب ساعت تاریخ
 تدریس

 نام مدرس

 تاریخچه پرستاری در ایران و جهان -آشنایی با درس و ارائه طرح تدریس 15-13 99-9-4 1
 و اهمیت آن تعریف اخالق پرستاری -

کاشانی نیاخانم  آنالین  

 

 پرستاری و روابط انساتیتاریخ اخالق  -  99-9-11 2
 کرامت انسان و ارزشهای اخالقی اسالمی -

کاشانی نیاخانم    

 

 معنویت و فلسفه اخالق)نظریه های اخالق( -  99-9-18 3
 سالمت و معنویت -

کاشانی نیا خانم   

 

 باز گویی خبر بد -حقیقت گویی -افشاگری   –/ راز داری  اصول اخالق زیستی -  99-9-25 0

 تصمیم گیر جایگزین –شرایط آن / تصمیم گیری اخذ رضایت و   -

 کاشانی نیا خانم 

 شناخت حقوق اساسی بشر -  99-10-2 5
 احترام به حقوق مددجویان -حقوق بیمار  -
 موضوعات اخالقی در مراقبت های پرستاری از گروه های آسیب پذیر -

کاشانی نیا خانم   

 

 ای پرستاران کدهای اخالقی و راهنماهای عملکرد حرفه -  99-10-9 6

  -اخالق حرفه ای در نظام سالمت -

 مدل های ارتباطی پزشک، پرستار و بیمار -

 کاشانی نیا خانم 

 حساسیت اخالقی در امر آموزش پرستاری)بالینی( -  99-10-16 1

اصول تصمیم گیری بر اساس مبانی اخالقی در تقابل با مشکالت حرفه ای  -

 پرستاری

 کاشانی نیا خانم 

بکارگیری اصول اخالقی و رعایت ارزش های انسانی و حرفه ای در ارائه  -  99-10-23 8
 مراقبت های تخصصی به مددجو/ بیماران خاص و خانواده های آن ها

 اخالق حرفه ای در نظام سالمت -

 کاشانی نیا خانم 

 و مسئولیت ها ی قانونی و حرفه ای پرستاران  مفاهیم اخالقی در قوانین پرستاری -  31-11-99 9
 معضالت اخالقی و قانونی در پرستاری)سوء رفتار حرفه ای، غفلت و ..( -
 مفاهیم قانونی، انواع قصور و نحوه رسیدگی به آن ها -

خانم دکتر  

 صالحی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


