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اخالق پزستبری ٍ ارتجبط حزفِ ای ثِ ثزرسی هجبًی ًظزی ٍ هْبرتْبی السم ثزای اقذاهبت اخالقی در هزاقجت ّبی درس  مقدمٍ:

  پزستبری ٍ ثزقزاری ارتجبط حزفِ ای را ثز اسبس ارسضْبی اًسبًی فزاّن هی کٌذ.

 يی با راَُای تًسؼٍ اػمال اخالقی در پرستاری با وحًٌ حمايت از مددجًيان ي خاوًادٌ اوشجً آمادٌ سازی د :َدف کلی

 اَداف رفتاری:    

 در ياحد وظری     

 اخالق پزستبری را تؼزیف کزدُ ٍ اّویت ٍ فلسفِ ٍ تبرثخ آى را ضزح دٌّذ. .1

 را تؼزیف ًوبیٌذ. ٍ فلسفِ اخالق هؼٌَیت ٍ سالهت .2

 کزاهت اًسبى ٍ ارسضْبی اًسبًی را ضزح دّذ. .3

 ٌذ.را ضزح دّ ٍ کبرثزد آى در پزستبری اصَل اخالق سیستی .4

 حسبسیت اخالقی در آهَسش ثبلییي پزستبری را ثیبى کٌذ. .5

 بی ارتجبعی پشضک ثیوبر پزستبر را ثزرسی ٍ ًقذ کٌذ.هذلْ .6

 اخالقی را  ثیبى کٌذ ٍ در ػول ثکبر گیزد.اصَل تصوین گیزی  .7

  ر پزستبری را ضزح دٌّذ.د ٍ هسئَلیت ّبی حزفِ ای راّکبرّبی تَسؼِ ػولکزد اخالقی .8

 کذّبی اخالقی ٍ هسئَلیت حزفِ ای پزستبراى را ثیبى کٌذ. .9

 س حقَق ثیوبر/ هذدجَ را ثزرسی ٍ ًقذ ًوبیذ.ا راّکبرّبی حوبیت، ثب ضٌبخت ٍ احتزام ثِ حقَق اسبسی ثطز .10

 هفبّین اخالقی در قَاًیي پزستبری را تَضیح دّذ. .11

 راّکبرّبی اخالق حزفِ ای را در هحیظ ثزرسی ٍ ضزح دّذ. .12

 در پزستبری را ثزرسی ٍ ًقذ کٌذ. ٍ قبًًَی هؼضالت اخالقی .13

 را در هزاقجت اس ثیوبر ثکبر گیزد. در ًظبم سالهت را ضزح دّذ ٍ اخالق حزفِ ای .14

 یز را ضزح دّذ.هَضَػبت اخالقی در هزاقجت پزستبری اس گزٍّْبی آسیت پذ .15



 مىابغ اصلی درس:

 قزاى کزین .1

 ًْج الفصبحِ .2

 ًْج الجالغِ .3

 رسبلِ حقَق اهبم سجبد .4

 .1365کلیٌی راسی، هحوذ اثي یؼقَة. اصَل کبفی.تْزاى: دارالکتت االسالهیِ:  .5

 ثحبراالًَار .6

 .1364هصجبح یشدی، هحوذ تقی.آهَسش فلسفِ. تْزاى: اًتطبرات سبسهبى تجلیغبت اسالهی، .7

 .1387پژٍّطی اهبم خویٌی،هصجبح یشدی، هحوذ تقی. در جستجَی ػزفبى اسالهی.قن: اًتطبرات هَسسِ آهَسضی ٍ  .8

 .1388دهبری ثْشاد.سالهت هؼٌَی.اًتطبرات عت ٍ جبهؼِ،تْزاى:چبح اٍل، سهستبى .9

 .1354عجبعجبیی هحوذ حسیي.هؼٌَیت تطیغ.قن:اًتطبرات تطیغ، .10

 .1361هغْزی هزتضی.آسادی هؼٌَی.تْزاى:اًتطبرات صذرا، .11

  1384ػلَم پشضکی ایزاىداًطگبُ تْزاى: اخالق پشضکی ٍ سَئ رفتبر حزفِ ای.  اضزفی هٌصَر. .12

 .1388اًتطبرات هْزراٍشتْزاى: دّقبى ًیزی ًبّیذ. اخالقیبت در پزستبری.  ،جَالیی سَداثِ .13

 .1383اًتطبرات ثزای فزداتْزاى: ت اخالقی. الریجبًی ثبقز. پشضک ٍ هالحظب .14

 .1391پشضکی اصفْبى ماصفْبى: اًتطبرات داًطگبُ ػلَ اخالق ٍ قبًَى در پزستبری ٍ هبهبیی.اػزاة اکزم ٍ ّوکبراى.  .15

 تْزاى. داًطگبُ ػلَم پشضکیتْزاى: اخالق پزستبری ٍ ارتجبط حزفِ ای.  .16

17. Janie B. Butts .Nursing Ethic Across the curriculum and into practice, Boston: Jones and 
Bartllet Publishers.(Last ed) 

18. Davis A, Tschudin  V, Rave D. Essentials of teaching and learning in nursing.(Last ed) 
19. Thompson I E, Melia K M, Boyd Kenneth M, Horsburgh D. Nursing ethics, Edinburgh: 

Churchill Livingstone, .(Last ed) 
20. Sachedina  A, Islamic biomedical ethics. Principles and Application. Oxford University 

Press,2009, .(Last ed) 
 

 :در ياحد ػملی 

 ثبلیٌیدر یکی اس ثخطْبی  .ارائِ گشارش کتجی ٍ ضفبّی اس چبلص ّبی اخالق پزستبری ٍ رٍاثظ حزفِ ای1

 ارائِ راّکبرّب ثز اسبس هَاسیي ٍ کذ ّبی اخالقی .2

      پزسص  ٍ پبسخ                      -ثحث گزٍّی -سخٌزاًی ريش تدريس:

 فؼاليتُای فراگيران:

 حضَر ثِ هَقغ در کالس -1

 ضزکت در ثحث ّبی کالس -2

  اخالق پزستبریادارُ یک جلسِ کالس  -3

 ًقذ هقبالت هزتجظ ثب هَضَع درس -4

 ارائِ کبر ػولی -5

 ريش ارزشيابی:

                              ًوزُ 1 کالس ر مباحثشرکت د -1                     ًوزُ 4کالسی  ارائٍ -2                      ًوزُ 5ومرٌ کار ػملی  -3

 ًوز9ُامتحان پايان ترم  -5                        ًوزُ     1مقالٍ وقد  – 4

 (آى در کالس ) ثبتبییذ اٍلیِ هَضَع ٍ ارائِ ًوزُ فَق ثزًبهِ 1حذاکثز ارائٍ مقالٍ مرتبظ با مًضًػات درس:  -6
 



 ديرٌ کارشىاسی ارشد پرستاری حرفٍ ای پرستاری اخالق پرستاری ي ارتباط دی درسديل زماوبىج

 3196   -   97سال تحصيلی     ويمسال ايل 

 ارائٍ دَىدٌ رئًس مطالب تاريخ رديف

 هزین هقیویبى ثیبى عزح درس ٍ ثزًبهِ ریشی کالس 29/6/95 3

 هزین هقیویبى تئَریْبی اخالق  -کلیبت اخالق  5/7/96 2

 هذلْبی ارتجبعی -اخالق سیستی  -اخالق حزفِ ای در ًظبم سالهت 32/7/96 1

 پزستبر ٍ ثیوبر -پشضک

 هزین هقیویبى

 داًطجٍَ   هزین هقیویبى  -هؼٌَیت ٍ سالهت ٍ اخالقراثغِ  - اخالق هزاقجت -اخالق  پزستبری 39/7/96 4

 داًطجٍَ   هزین هقیویبى ی پزستبرهسئَلیت ّب -حقَق ثیوبر -ثطز حقَق 26/7/96 5

 داًطجٍَ   هزین هقیویبى راٌّوبّبی حزفِ ای -کذّبی اخالقی _پزستبری اخالقییي ًبهِ ّب ی آ 1/8/96 6

 داًطجٍَ   هزین هقیویبى ٍ تصوین گیزی ّبی اخالقی در آهَسش ثبلیٌی حسبسیت اخالقی 31/8/96 7

 داًطجٍَ   هزین هقیویبى هؼضالت اخالقی ٍ قبًًَی در پزستبری) سَء رفتبر، غفلت ٍ...( 37/8/96 8

 داًطجٍَ   هزین هقیویبى پزستبریقَاًیي اخالقی در  هفبّین 24/8/96 9

 داًطجٍَ   هزین هقیویبى ّْبی آسیت پذیزهَضَػبت اخالقی در هزاقجت پزستبری اس گزٍ 3/9/96 31

 داًطجَ 1 ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّکبر هزثَعِ 8/9/96 33

  تؼطيل رسمی  35/9/96 32

 داًطجَ 2 ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّکبر هزثَعِ 22/9/96 31

 داًطجَ 3 ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّکبر هزثَعِ 29/9/96 34

 داًطجَ 4 ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّکبر هزثَعِ 6/31/96 35

 داًطجَ 5 ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّکبر هزثَعِ 31/31/96 36

یبىداًطجَاسبتیذ ٍ  هطکالت اخالقی در پزستبریگزٍّی پیزاهَى  ثحث  21/31/96 37  

 


