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 پزستاری داخلی ٍ جزاحی گزٍُ آهَسضی:    پزستاری ٍ هاهايیداًطنذُ:

 96-97ًیوسال اٍل  -پزستاری داخلی ٍ جزاحی -ارضذ   حصیلی:ت یرضتٍِ هقغغ 

 

     پزستاری  ٍ رٍاتظ حزفِ ای اخالق ًام درس:

          ًذارد  یؼ ًیبس:پ                     ػولی5/0-ًظزی 1 ذ:ًَع ٍاح                    5/1تؼذاد ٍاحذ:

 13كالط هکبى ثزگشاری:                 13-15  :عبػت               ّب دٍؽٌجِ  ثزگشاری كالط: ى سهب

 خبًن كبؽبًی ًیب   -جَالیی دكتزعزكبر خبًن  :ثِ تزتیت حزٍف الفجبهذرعیي 

 96ؽْزیَر : بسًگزیٍ ث تذٍیي    خبًن كبؽبًی ًیب هغئَل درط:     تؼذاد داًؾجَیبى:

 Email: Kashaninia.za@iums.ac.ir           Tel:43651204       

 

ّبی پزعتبری ٍ ثزلزاری ارتجبط  ایي درط هجبًی ًظزی ٍ هْبرتْبی السم ثزای الذاهبت اخاللی درهزالجت ضزح دٍرُ:

ٍ  هذدجَایي درط فزاگیزاى ثب ًحَُ حوبیت اس حمَق كٌذ. در  ای را ثز اعبط ارسؽْبی اًغبًی  فزاّن هی حزفِ

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

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

ؽَد. در ایي درط فزاگیزاى ثِ هَضَػبت اخاللی در سهیٌِ كبر پزعتبری  ای پزعتبری تجشیِ ٍ تحلیل هی زفِح

ای در آًْب  ّبی اخالق حزفِ كٌٌذ تب اس ایي راُ فالحیت گیزی اخاللی را تجزثِ ٍ توزیي هی حغبط ؽذُ ٍ تقوین

 تمَیت ؽَد.

 ّذف ملی: 

در  یٍ حزفِ ا یاًغبً یارسؽْب تیٍ رػب یافَل اخالل یزیهٌظَر ثکبرگ ثِاٍ در  ییتَاًب جبدیٍ اآؽٌبیی داًؾجَ 

 ٍ خبًَادُ .  هذدجَ ثِ "خقَفب یپزعتبر یارائِ هزالجت ّب بىیجز

 تیٌاتیٌی:اّذاف 

 درط لبدر خَاٌّذ ثَد: بىیدر پب زاىیفزاگ 

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

 غتی ٍ كبرثزدّبی آى در پزعتبری را ؽزح دّذ.افَل اخالق سی .2

 لزار دٌّذ.   لیٍ تحل ِیرا هَرد تجش یدر كبر پزعتبر یاخالل یّب ذگبُید .3

 رٍاثظ اًغبًی ، هٌغجك ثب اخالق پزعتبری را تَضیح دّذ.تَجِ ثِ گیزی اخاللی ثب  راّْبی تقوین .4

 كٌٌذ . بىیَادُ را ثٍخبً هذدجَدر هزالجت اس  یاخالل یّب یزیگ نیافَل تقو .5

 را ؽزح دٌّذ . یدر پزعتبر یتَعؼِ ػولکزد اخالل یراّکبرّب .6

 ًؾبى دٌّذ.   تیحغبع یًغجت ثِ هَضَػبت اخالل .7

 هتؼْذ ثبؽٌذ   هذدجَاس حمَق  تیًغجت ثِ حوب .8

 را هَرد ًمذ لزار دٌّذ .  یكبر ظیخَد ٍ هح یرؽذ اخالق حزفِ ا .9

 خَد را هَرد ًمذ لزار دّذ. یكبر یّب ظیدر هح یاًغبً ٍ كزاهت یاخالل یارسػ ّب .10
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 رئَس هغالة:

 تؼزیف اخالق پزعتبری ٍ اّویت آى (1

 تبریخ اخالق پزعتبری ٍ رٍاثظ اًغبًی (2

 كزاهت اًغبى ٍ ارسؽْبی اخاللی اعالهی (3

 فلغفِ اخالق    (4

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

 حغبعیت اخاللی (6

 ٍ خبًَادُ هذدجَ -پزعتبر -هذلْبی ارتجبعی پشؽک  (7

 افَل تقوین گیزی اخاللی  (8

 هفبّین اخاللی در لَاًیي پزعتبری (9

 ٍ خبًَادُ  هذدجَؽٌبخت حمَق اعبعی ثؾز ٍ احتزام ثِ حمَق  (10

 ای پزعتبراى  ّبی حزفِ هغئَلیت (11

 هَضَػبت اخاللی در هزالجت  پزعتبری اس گزٍّْبی آعیت پذیز (12

 ای  ٍ راٌّوبّبی حزفِكذّبی اخاللی  (13

 اخالق حزفِ ای در ًظبم عالهت (14

 (...............،غفلت ،ی در پزعتبری )عَء رفتبر حزفِ ایهؼضالت اخاللی ٍ لبًًَ (15

 ٍ خبًَادُ اٍ هذدجَرػبیت ارسؽْبی اًغبًی ٍ حزفِ ای در ارائِ هزالجت ّب ثِ ، ثکبرگیزی افَل اخاللی (16

 ّای تذريس:ضیَُ 

 ژورنال کالب                  پزعؼ ٍ پبعخ           ؽذُعخٌزاًی ثزًبهِ ریشی 

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

          Role play      لنیًمذ ف             یاخالق پزعتبر یهَارد كبرثزد یهؼزف

 رٍد: یَ اًتظبر هاس داًؾج :ٍظايف ٍ تنالیف داًطجَ

 درط حضَر ٍ در ثحث ّب ؽزكت فؼبل داؽتِ ثبؽذ. یدر كالط ّب جتی. ثِ عَر هٌظن، هذاٍم ٍ ثذٍى غ1

 .  ٌذیًوب تیتمَ یهغبلؼبت كتبثخبًِ ا كیهغبلت هزتجظ ٍ اس عز یزیخَد را ثب فزاگ یػلو یثٌب زی. هؼلَهبت ٍ س2

 یارائِ ؽذُ در هجالت پزعتبر یحبفل اس پضٍّؼ ّب یّب بفتِیٍ  یػلو ذیاس هٌبثغ جذ فیتکبل يیٍ تذٍ ِی. در ت3ْ

  .ذیداخل ٍ خبرج كؾَر اعتفبدُ ًوب یهؼتجز ٍ ػلو

 .ذیدرط ارائِ ًوب نیؽذُ عجك تمَ يییتؼ یخَد را در سهبى ّب فی. تکبل4

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

 شیً یهجبس یدر فضب ذیغتٌذ ثبّّوبى گًَِ كِ در كالط درط فؼبل  بىیداًؾگبُ لزار خَاّذ گزفت ٍ داًؾجَ

عوبء ٍرٍد عیغتن ٍ رهش  یاس ًبم كبرثزعبهبًِ یبدگیزی الکتزًٍیکی ٍرٍد ثِ  یفؼبالًِ حضَر داؽتِ ثبؽٌذ. ثزا

 ؽَد. یه بدُاعتف
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 : یداًطجَ در تخص ًظز فیتنل

 حزفِ ای اخالق ی)كٌفزاًظ( اس چبلؼ ّبیٍ ؽفبّ كتجی گشارػ ارائِ ثِ هَظف داًؾجَ – ٌبریِ عوٍ ارائ ِیتْ-1

هؾکل  لیٍ تحل ِیٍ ضوي تجشثَدُ  در ثخؼ ّبی داخلی ٍ جزاحی یپزعتبر یٍ رٍاثظ حزفِ اثبلیٌی  یپزعتبر

 پزداسد .  یه یاخالل یافَل ٍ كذ ّب ي،یثز هَاس یثِ ارائِ راّکبر ّب هجتٌ یاخالل

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

 آى ثپزداسًذ. یهغبلت ٍ ارائِ هحتَ نیتٌظ ِ،یتْ

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

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

 گزدد. لیثِ اعتبد تحَ

اخالق  یهَارد كبرثزد یهؼزف ،یّوزاُ خَاّذ ثَد. ثحث ٍ تجبدل ًظزگزٍّ یػول تیثب فؼبل ی: ّز جلغِ درعیػول

 بؽذ.        ث یاس آى جولِ ه Role play لن،یًمذ ف ًوبیؼ ٍ ،یپزعتبر

كِ تجزثِ ًوَدُ اًذ ضوي ثحث ٍ  یٍ هَارد اخالل یهزالجت پزعتبر یاخالل یدر خقَؿ چبلؼ ّب بىیداًؾجَ -

 .ٌذیٍ آى را در كالط هغزح ًوب ذُیهٌبعت رع یثِ راّکبرّب یثب هغبلؼِ كتبثخبًِ ا یثزرع

حبكن ثز جبهؼِ ارتجبط  یثب  افَل اخالل شیٍ لبًَى ٍ همزرات ًٍ یكِ ثب هغبئل اخالق حزفِ ا ی راهَارد ذیاعبت -

 پزداسًذ.    یراُ حل هٌبعت ه یآى ٍ جغتجَ لیثِ ثحث ٍ تحل بىیدارًذ در كالط هغزح ٍ داًؾجَ

 ٍسايل مول آهَسضی:   

  ٍیذیَ پزٍصكتَر     پزٍصكتَر اعالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثزد

 ًوبیؼ فیلن

    :درصذ ًوزًُحَُ ارسضیاتی ٍ 

   % 20درط  یثخؼ ػول تیاًجبم فؼبل               %            5ل در كالطؽزكت فؼب 

 % 50تزم بىیآسهَى پب               %   25   ٌبریٍ ارائِ عو ِیتْ

 ًَع آسهَى

  غلظ -فحیح جَر كزدًی          ایچٌذگشیٌِ       پبعخ كَتبُ     تؾزیحی

  

 :  هٌاتغ پیطٌْادی تزای هغالؼِ
                                                                                                                               BOOK:                                      هٌاتغ اًگلیسی:                                                                                                                 -

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

 

 :هٌاتغ فارسی -

 متاب:           

 قزآى مزين  .1

 ًْج الفصاحِ  .2

 ًْج الثالغِ  .3

 اهام سجاد ػلیِ السالم  رسالِ حقَق .4

 . 1365سالهیِ ؛. تْزاى : دارالنتة االاصَل مافیملیٌی راسی، هحوذ اتي يؼقَب . .5

 تحار االًَار  .6

 .1364: اًتطارات ساسهاى تثلیغات اسالهی ،آهَسش فلسفِ.تْزاىهصثاح يشدی ، هحوذ تقی .  .7

. قن : اتطارات هَسسِ آهَسضی ٍ پژٍّطی اهام  در جستجَی ػزفاى اسالهیهصثاح يشدی ، هحوذ تقی .  .8

 .1387خویٌی،

 .1383اًتطارات تزای فزدا . تْزاى .  .1ٍ2پشضل ٍ هالحظات اخالقی جالريجاًی ، تاقز .  .9

 .1385تْزاى،   ی.تْزاى: اًتطارات داًطگاُ ػلَم پشضنیپشضن یاخالق در پژٍّص ّا. تیتزٍٍر، اسو .11

 .1388، تْزاى: چاج اٍل ، سهستاى  اًتطارات عة ٍ جاهؼِدهاری ،تْشاد. سالهت هؼٌَی .  .11

 .1354 . قن: اًتطارات تطیغ،هؼٌَيت تطیغعثا عثائئ،هحوذ حسیي.  .12

 .  1361. تْزاى : اًتطارات صذرا، . آسادی هؼٌَیهغْزی ، هزتضی .13

،رٍاًپشضنی ٍ هذّة . اًذيطِ ٍ هَضَػات ٍ سهیٌِ ّای پژٍّص در هَارد هطتزك رٍاًطٌاسیتَالْزی ، جؼفز . .14

 . 1376،  9ٍ 11رفتار، سال سَم ضوارُ 

 .  1384لَم پشضنی ايزاى . تْزاى . داًطگاُ ػ ای اخالق پشضنی ٍ سَء رفتار حزفِاضزفی ، هٌصَر .  .15

دفتز  اهَر  -. ٍسارت تْذاضت . هؼاًٍت سالهت اخالقیات در پزستاریجَاليی، سَداتِ. دّقاى ًیزی، ًاّیذ .  .16

 .1388پزستاری 

 1391اففْبى، ی.اصفْاى: اًتطارات داًطگاُ ػلَم پشضنيیٍ هاها یٍ ّوناراى.اخالق ٍ قاًَى در پزستار ،امزمیاػزات .17
 : هجلِ 
  َداًطگاُ تْزاى یٍ اخالق پژضن خيتار قاتیهزمش تحق یهجالت هٌتطز ضذُ اس س 

  َیتْطت ذیداًطگاُ ضْ یاخالق ٍ حقَق پشضن قاتیهزمش تحق یهجالت هٌتطز ضذُ اس س 

                  زاىيا یاساله یجوَْر یفزٌّگستاى ػلَم پشضن یاًتطارات گزٍُ اخالق پشضن  
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 ارضذ یهقغغ مارضٌاس یٍ جزاح یداخل یپزستار -حزفِ ای اری ٍ رٍاتظپزست ارائِ درس اخالق جذٍل

 خيتار استاد هزتَط ػٌَاى هغالة                                                                                          جلسِ

 96-7-3 خبًن كبؽبًی ًیب                               ی        پزعتبر اخالق خچِیتبر همذهِ ٍ -آؽٌبیی ثب درط ٍ تکبلیف آى   1

 96-7-10 خبًن كبؽبًی ًیب                                      اخالق ، لبًَى ٍ فمِ  ّبی تفبٍت – یهزاحل رؽذ اخالل 2

 96-7-17 كبؽبًی ًیب خبًن                       ( بىیػذم ضزرٍ س-یعَد رعبً -ػذالت -ی)اتًََهیغتیافَل اخالق س 3

 96-7-24 كبؽبًی ًیب خبًن                                                               تیعالهت ٍ هؼٌَ -فلغفِ اخالق 4

 96-8-1 ییخبًن دكتز جَال ی                                                                    اخالل یكزاهت اًغبى ٍ ارسؽْب 5

 96-8-8 خبًن دكتز جَالیی ( هذدجَ                                                    وبرثی)  حمَق  –هٌؾَر حمَق ثؾز  6

 گزایی ٍ حزفِ پزعتبریحزفِ  7

 ) ارتجبط ثب هذدجَ ٍ خبًَادُ ، پشؽک ، ّوکبراى ( یارتجبط حزفِ ا 

 96-8-15 خبًن كبؽبًی ًیب

  (ٍكیل یب لین  -هذدجَ) ت ٍ اًَاع آى، اّویتیكغت رضب 8

                                                                                                                         يیگشیجب زیگ نیتقو -یزیگ نیتقو

 96-8-22 خبًن  كبؽبًی ًیب

 96-8-29 خبًن كبؽبًی ًیب                                  ییگَ متیحم  -خجز ثذ ییثبسگَ - عبسی آؽکبر -یراس دار 9

 96-9-6 كبؽبًی ًیبخبًن  ایجبد هحذٍدیت در افزاد ثغتزی)اًَاع ٍ هغبئل اخاللی آى(  11

 یحزفِ ا ّبی اعتبًذارد  11

 كبركٌبى ٍ هحیظ كبر(–ایوٌی)ثیوبراى   -یپزعتبر یخغبّب

 96-9-13 بیً یخبًن كبؽبً

 96-9-20 بیً یخبًن كبؽبً تخقیـ هٌبثغ  -حبفظت اس هٌبثغ ٍ تجْیشاته 12

 96-9-27 ییدكتز جَالخبًن  پزعتبراى           یحزفِ ا یٍ راٌّوبّب یاخالل یكذّب 13

 96-10-4 دكتز جَالییخبًن  چبلؼ ّب ٍ هغبئل اخاللی هذدجَ ٍ خبًَادُ                                                   14

هغبئل  -غفلت  –عَء رفتبر  )جزاحی /داخلی یدر پزعتبر یهالحظبت لبًًَ 15

 پیًَذ اػضبءٍ.....(           

 96-10-11 دكتز جَالییخبًن 

 96-10-18 دكتز جَالیی خبًن اتبًبسی                                       -هزالجت ّبی پبیبى حیبت 16

 ّوبٌّگیثب  بیً یخبًن كبؽبً ثٌذی ٍ پبعخ ثِ هغبئل درطجوغ  17

 


