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 بسمه تعالي

 دانشكده پرستاري و مامايي 

 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشكي 

  

 

 

 

 

 

 درس هدف كلي

به منظور بکارگيری اصول اخالقی و رعایت ارزشهای انسانی و حرفه ای در  انفراگيرمندسازی توانهدف این دوره، 

 ميباشد.  و خانواده آنها انارائه مراقبتهای تخصصی به بيمار طی

 

 لی کاهداف 

 دانشجویان با اهداف درس و تکاليف دوره آشنا شوند.  .1

 آن، اهميت و پرستاري اخالق پرستاري، تعریف اخالق نظري مباني تاریخي، دانشجویان با  جنبه هاي .2

 معنویت، آشنا شوند. و سالمت اخالق، وفلسفه معنویت

 .دهند شرح را پرستاري در آن کاربردهاي زیستي و اخالق دانشجویان اصول .3

 خانواده بيمار و  پرستار،  ، پزشك هاي ارتباطي مدلو  پرستاري حرفه در اخالقي هاي با دیدگاهدانشجویان  .4

 آشنا شوند.

توسعه  و اخالقي تصميم گيري راههاي كرامت انساني، و اخالقي ارزشهاي اخالقي، دانشجویان با كدهاي .5

 اخالقي آشنا شوند. اصول سالمت، و به كارگيري نظام در حرفه اي اخالق اخالقي، عملكرد

 آشنا شوند. بيمار/حقوق مددجو به احترام بيمار، حقوق منشور بشر، اساسي دانشجویان با حقوق .6
در  قانوني و اخالقي معضالت اخالقي، بر موازین مبتني پرستاران اي حرفه هاي دانشجویان با مسئوليت .7

 آموزش پرستاري آشنا شوند.  امر در اخالقي حساسيت پرستاري،

 آشنا شوند.   پذیر آسيب گروه هاي از پرستاري مراقبت در اخالقي دانشجویان با موضوعات .8
 آشنا شوندتجزیه و تحليل خصوصيات اخالقی خویش و محيط بالين دانشجویان با اصول  .9

 

  هدف کلی جلسه اول

 اهداف درس و تکاليف دوره آشنا شوند. دانشجویان با 

 :اهداف ويژه رفتاری جلسه

 :ن دانشجو قادر باشددر پایا

 

 را بيان کنند.اهداف و مشخصات درس  .1

 قوانين و مقررات مربوط به دوره را بيان کنند. د .2

 را ذکر کنند.نحوه ارائه تکاليف عملی  .3

 

 هدف کلی جلسه دوم

 اخالق پرستاری و روابط حرفه ای :عنوان درس

 داخلی جراحی-پرستاری اورژانس -: ترم اول کارشناسی ارشد ناپيوسته پرستاري داخلي و جراحيدانشجويان

 واحد نظري  1 تعداد واحد:

 12-2دوشنبه : سخگويی به سواالت فراگیرساعت پا

 79-79نيمسال اول سال  2-4یکشنبه . زمان ارايه درس:

 دکتر علی اکبر ویسی رایگان-: دکتر  عليرضا خاتونیمدرس

 : ندارددروس پیش نیاز
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 وفلسفه معنویت آن، اهميت و پرستاري اخالق تعریف پرستاري، اخالق نظري مباني تاریخي، جنبه هايدانشجویان با  

 .معنویت، آشنا شوند و سالمت اخالق،

 اهداف ويژه رفتاری جلسه دوم

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 اخالق پرستاری و اهميت آن را بيان کند. .1

 کند. بيان را انساني روابط و پرستاري اخالق تاریخي جنبه هاي .2

 .کند بيان را آن اهميت و پرستاري اخالقمبانی نظری  .3

 .دهد توضيح را اخالق فلسفه و معنویت .4

 .دهد شرح را معنویت و سالمت .5

 هدف کلی جلسه سوم
 .دنده شرح را پرستاري در آن کاربردهاي و زیستي اخالق اصولدانشجویان 

 

 اهداف ويژه رفتاری جلسه سوم

  در پایان دانشجو قادر باشد:

   را توضيح دهد.  زیستي اخالق اصول .1

 .دهد شرح را پرستاري درزیستي  اخالق اصول کاربردهاي  .2

 

 هدف کلی جلسه چهارم

خانواده  بيمار و  پرستار،  ، پزشك هاي ارتباطي مدل و  پرستاري حرفه در اخالقي هاي با دیدگاهدانشجویان  .1

 آشنا شوند.

 اهداف ويژه رفتاری جلسه چهارم

  در پایان دانشجو قادر باشد:

 پرستاري را بيان کند.  حرفه در اخالقي هاي دیدگاه .1

 خانواده را توضيح دهد.  و  بيمار ، پرستار،  پزشك اطيهاي ارتب مدل .2

 هدف کلی جلسه پنجم

 توسعه عملكرد و اخالقي تصميم گيري راههاي كرامت انساني، و اخالقي ارزشهاي اخالقي، دانشجویان با كدهاي

 اخالقي آشنا شوند. اصول سالمت، و به كارگيري نظام در حرفه اي اخالق اخالقي،

 ری جلسه پنجماهداف ويژه رفتا

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اخالقي را بيان کند.  كدهاي .1

 كرامت انساني را بيان کند.  و اخالقي اهميت رعایت ارزشهاي .2

 اخالقي را بيان نماید.  توسعه عملكرد و اخالقي تصميم گيري راههاي .3

 سالمت را تبيين نماید.  نظام در حرفه اي نقش اخالق .4

 پرستاري را بيان کند.  ينقوان در اخالقي مفاهيم .5

 

 بيمار/حقوق مددجو به احترام بيمار، حقوق منشور بشر، اساسي آشنایی با حقوقهدف کلی جلسه ششم: 

 اهداف ويژه رفتاری جلسه ششم

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 توضيح دهد.  بيمار/مددجو حقوق به احترام و بشر اساسي در خصوص حقوق .1
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 يح دهد. بيمار را توض حقوق منشور .2

 توضيح دهد.  بيمار/حقوق مددجو به احترام در ارتباط با اهميت  .3

 هدف کلی جلسه هفتم

 در پرستاري، قانوني و اخالقي معضالت اخالقي، بر موازین مبتني پرستاران اي حرفه هاي مسئوليت با دانشجویان 

 آشنا شوند. پرستاري آموزش  امر در اخالقي حساسيت

 آشنا شوند.  پذیر آسيب گروه هاي از پرستاري مراقبت در اخالقي دانشجویان با موضوعات

 اهداف ويژه رفتاری جلسه هفتم

 در پایان دانشجو قادر باشد:

  .دهد توضيح را اخالقي موازین بر مبتني اي حرفه هاي مسئوليت .1

 در پرستاري را ذکر نماید.  قانوني و اخالقي معضالت .2

  را توضيح دهد.آموزش پرستاري  امر در اخالقي حساسيت .3

 بحث نماید.    را آسيب پذیر گروههاي از پرستاري مراقبت در اخالقي موضوعات .4

 

 این جلسه در قالب سمينار و توسط دانشجویان ارایه ميشود.  هدف کلی جلسه هشتم:

 اهداف ويژه رفتاری جلسه هشتم

 بر حسب عنوان انتخابی توسط دانشجویان

 منابع

 کریم قرآن -1

 البالغه نهج -2

 نهج الفصاحه -3

 السالم عليه سجاد امام حقوق رساله -4

 1335 االسالميه؛ دارالكتب :تهران .کافي اصول .یعقوب ابن محمد رازي، کليني -5

 بحاراالنوار -3

 1334اسالمي، تبليغات سازمان انتشارات :تهران .فلسفه آموزش .محمدتقي یزدي، مصباح -9

 1389 خميني، امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه تشاراتان :قم .اسالمي عرفان جستجوي در .محمدتقي یزدي؛ مصباح -8

 1383، .فردا براي انتشارات :تهران.  2و  1، ج اخالقي مالحظات و پزشك  .باقر الریجاني، -7

 1388 زمستان اول، چاپ جامعه و طب انتشارات:  تهران. معنوي سالمت . بهزاد دماري،  -11

 1354 يع،تش انتشارات :قم .تشيع معنویت .حسين محمد طباطبایي، -11

 1331 صدرا، انتشارات :تهران   .معنوي آزادي .مرتضي مطهري، -12

 و اندیشه . مذهب و روانپزشكي روانشناسي، مشترك موارد در پژوهش هاي زمينه و موضوعات  .جعفر بوالهري، -13

  1393،  3و  11شماره  سوم سال رفتار،

 1384 ،تهران .ایران پزشكي علوم دانشگاه . اي حرفه سوءرفتار و پزشكي اخالق . منصور اشرفي، -14

،  پرستاري امور دفتر سالمت معاونت بهداشت، وزارت .پرستاري در اخالقيات . ناهيد نيري، دهقان .سودابه جوالیي،-15

1388 

 
 1374ای. مشهد: نشر مشهدالرضا، چاپ اول، اصغری، م. کورانيان، ف. اخالق در پرستاری و ارتباط حرفه -21
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 روش تدريس

  ، الگوی نقشسخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهیری: بخش تئو -

 این قسمت بر عهده دانشجویان ميباشد و در این رابطه، انجام موارد زیر مد نظر است:عملی: بخش -

 

 (  pptترجمه و ارائه یک مقاله  در خصوص مسائل و چالشهای اخالقی)به صورت سخنرانی و در قالب  .1

ای اخالق پرستاری و  روابط حرفه ای پرستاری در یکی از تهيه و ارائه گزارش  یکی از چالشه .2

بخشهای مراقبت پرستاری بالينی؛ و ارائه راهکارها مبتنی بر موازین و کدهای اخالقی)به صورت 

 ( pptسخنرانی و در قالب 

 وسايل کمک آموزشی

 رایانه،  ویدئو پروژکتور

 

 سنجش و ارزشیابی

 

 ساعت تاريخ نمره روش آزمون آزمون

ور مرتب و فعال حض

 در کالس 

ليست حضور و 

 غياب
 - کليه جلسات 1

ترجمه و ارائه يک 

 سمینار در مورد 

مسائل و چالشهای 

 اخالقی

 2-4 19لی  7جلسه  4 چک ليست 

  5جلسه  2 تشریحی میان ترم 

 ابتدای جلسات  8الی  1جلسات  1 پرسش شفاهی کويیز 

 9 تشریحی  آزمون پايان ترم
عالمی طبق تاریخ ا

 از سوی آموزش
- 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  در کالسمرتب و به موقع حضور  .1

 عدم استفاده از تلفن همراه و تبلت در كالس .2

هر دانشجو موظف است فایل تکاليف خود را بر روی لوح فشرده ریخته و نام ؛ مان مقررزارائه تکاليف در  .3

 ، تحویل دهد.  CDج کند و در داخل نایلون مخصوص خانوادگی خود را با ماژیک بر روی آن در

 مشارکت فعال در بحث های گروهی  .4

 انجام مطالعات کتابخانه ای به منظور افزایش معلومات  .5

  سمينارسال اخير( برای ارائه  4جدید )در بازه زمانی انگليسی و استفاده از منابع  .3

 ارایه شود.  pptسمينار در قالب  .9
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 : روز و ساعت جلسهجدول زمان بندی درس

 مدرس  موضوع جلسه

 اول
 دکتر ویسی  -دکتر خاتونی دوره و نحوه ارائه تکاليف با اهداف آشنایي درس، معرفي

 دوم

 و پرستاري اخالق پرستاري، تعریف اخالق نظري مباني تاریخي، جنبه هاي

 معنویت  و سالمت اخالق، وفلسفه معنویت آن، اهميت

 دکتر خاتونی 

 سوم
 دکتر خاتونی  پرستاري در آن كاربردهاي و زیستي اخالق اصول

 چهارم

  بيمار پرستار،  پزشك،  هاي ارتباطي مدل و پرستاري كار در اخالقي هاي دیدگاه

 (مجازی )وخانواده

 دکتر خاتونی 

 پنجم

 اخالقي تصميم گيري راههاي كرامت انساني، و اخالقي ارزشهاي اخالقي، كدهاي

 اصول سالمت، به كارگيري نظام در حرفه اي اخالق قي،اخال توسعه عملكرد و

 اخالقي

 دکتر ویسی  

 ششم

 به احترام بيمار، حقوق منشور حقوق بيمار، به احترام و بشر اساسي حقوق شناخت

 بيمار/حقوق مددجو

در  قانوني و اخالقي معضالت اخالقي، بر موازین مبتني اي حرفه هاي مسئوليت

 آموزش پرستاري امر در اخالقي حساسيت پرستاري،

 دکتر ویسی  

 دکتر ویسی   پذیر آسيب گروه هاي از پرستاري مراقبت در اخالقي موضوعات هفتم

 هشتم
 دکتر ویسی  -دکتر خاتونی ارایه سمينار توسط دانشجویان 

  

 

 دکتر علی اکبر ویسی رایگان              خاتونیعليرضا دکتر   :یننام مدرس

 

   قای خشایآ  مدير گروه: 

 

  جاللیامير دکتر  :EDOمسوول  

 

 

 

 

 

 


