
 بسمٍ تؼالی 

 

 داوشکدٌ پرستاری ي مامايی 

 داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد وجف آباد   

   3198-99سال تحصيلی   ل ايل ويمسا

 ٍ ارتجبط حزفِ ای اخالق پزستبریوام درس:  

 ٍاحذ 5/1: تؼداد ياحد

 ػولی -ًظزی وًع ياحد:

  پزستبری ارضذ کبرضٌبسیمقطغ ي رشتٍ تحصيلی: 

 -:  مانيا َمس دريس پيشىياز

 2206تلفه داخلی دفتر: 

 10-12طٌجِ يكساػات حضًر در دفتر: 

 

 هزين هقیویبىدکتز  مدرس :

Email    :mmoghimian243@gmail.com                                                      

 1ارضذکالس مکان کالس :  

 ضٌجِدٍ ريز کالس :

 15/8-10:س ساػت کال

 2/11/98 تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

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

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

 يی با راَُای تًسؼٍ اػمال اخالقی در پرستاری ی داوشجً با وحًٌ حمايت از مددجًيان ي خاوًادٌ آمادٌ ساز :َدف کلی

 اَداف رفتاری:    

     در ياحد وظری 

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

 را تؼزيف ًوبيٌذ. ٍ فلسفِ اخالق هؼٌَيت ٍ سالهت .2

 ضْبی اًسبًی را ضزح دّذ.کزاهت اًسبى ٍ ارس .3

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

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

 هذلْبی ارتجبعی پشضک ثیوبر پزستبر را ثزرسی ٍ ًقذ کٌذ. .6

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

  ر پزستبری را ضزح دٌّذ.كزد اخالقی ٍ هسئَلیت ّبی حزفِ ای دراّكبرّبی تَسؼِ ػول .8

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

 راّكبرّبی حوبيت اس حقَق ثیوبر/ هذدجَ را ثزرسی ٍ ًقذ ًوبيذ.ثب ضٌبخت ٍ احتزام ثِ حقَق اسبسی ثطز،  .10

 هفبّین اخالقی در قَاًیي پزستبری را تَضیح دّذ. .11

 كبرّبی اخالق حزفِ ای را در هحیظ ثزرسی ٍ ضزح دّذ.راّ .12

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

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

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



 مىابغ اصلی درس:

 قزاى کزين .1

 ًْج الفصبحِ .2

 ًْج الجالغِ .3

 رسبلِ حقَق اهبم سجبد .4

 راسی، هحوذ اثي يؼقَة. اصَل کبفی.تْزاى: دارالكتت االسالهیِ:کلیٌی  .5

 ثحبراالًَار .6

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

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

 هت هؼٌَی.تْزاى: اًتطبرات عت ٍ جبهؼِدهبری ثْشاد.سال .9

 عجبعجبيی هحوذ حسیي.هؼٌَيت تطیغ.قن:اًتطبرات تطیغ .10

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

 اضزفی هٌصَر. اخالق پشضكی ٍ سَئ رفتبر حزفِ ای. تْزاى: داًطگبُ ػلَم پشضكی ايزاى  .12

 اًتطبرات هْزراٍشتْزاى: بری. دّقبى ًیزی ًبّیذ. اخالقیبت در پزست ،جَاليی سَداثِ .13

 اًتطبرات ثزای فزداتْزاى: الريجبًی ثبقز. پشضک ٍ هالحظبت اخالقی.  .14

15. B, Rich K L, Nursing Ethic Across the curriculum and into practice, Boston: Jones and 

Bartllet Publishers.(Last ed) 

16. Davis A, Tschudin  V, Rave D. Essentials of teaching and learning in nursing.(Last ed) 

17. Thompson I E, Melia K M, Boyd Kenneth M, Horsburgh D. Nursing ethics, Edinburgh: 

Churchill Livingstone, .(Last ed) 

18. Sachedina  A, Islamic biomedical ethics. Principles and Application. Oxford University 

Press,.(Last ed) 

 

 

 

 :در ياحد ػملی 

 .ارائِ گشارش کتجی ٍ ضفبّی اس چبلص ّبی اخالق پزستبری ٍ رٍاثظ حزفِ ای در يكی اس ثخطْبی ثبلیٌی1

 ارائِ راّكبرّب ثز اسبس هَاسيي ٍ کذ ّبی اخالقی .2

 پزسص  ٍ پبسخ                           -ثحث گزٍّی -سخٌزاًی ريش تدريس:

 فؼاليتُای فراگيران:

 حضَر ثِ هَقغ در کالس -1

 ت در ثحث ّبی کالسضزک -2

 اخالق پزستبری ادارُ يک جلسِ کالس  -3

 ًقذ هقبالت هزتجظ ثب هَضَع درس -4

 ارائِ کبر ػولی -5

 ريش ارزشيابی:

                              ًوزُ 1شرکت در مباحث کالس  -1                     ًوزُ 4کالسی  ارائٍ -2                    ًوزُ   5ومرٌ کار ػملی  -3

 ًوز9ُامتحان پايان ترم  -5                        ًوزُ     1وقد مقالٍ  – 4

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



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

 3198   - 99سال تحصيلی   ويمسال ايل 

 ارائٍ دَىدٌ رئًس مطالب تاريخ رديف

 دکتز هقیویبى ثیبى عزح درس ٍ ثزًبهِ ريشی کالس 25/6/98 3

 هزين هقیویبى دکتز کلیبت اخالق  1/7/98 2

اخالق   -اخالق حزفِ ای در ًظبم سالهت  -تئَريْبی اخالق 8/7/98 1

 پزستبر ٍ ثیوبر -هذلْبی ارتجبعی پشضک -سيستی

 دکتز هقیویبى ٍ داًطجَ

راثغِ هؼٌَيت ٍ سالهت ٍ  -اخالق هزاقجت  -اخالق  پزستبری 15/7/98 4

  -اخالق

 داًطجَدکتز هقیویبى ٍ 

 داًطجَدکتز هقیویبى ٍ  هفبّین اخالقی در قَاًیي پزستبری 22/7/98 5

راٌّوبّبی  -کذّبی اخالقی _اخالق پزستبریآيیي ًبهِ ّب ی  29/7/98 6

 حزفِ ای

 داًطجَدکتز هقیویبى ٍ 

 دکتز هقیویبى ٍ داًطجَ حسبسیت اخالقی در آهَسش ثبلیٌی ٍ تصوین گیزی ّبی اخالقی 6/8/98 7

 دکتز هقیویبى ٍ داًطجَ هسئَلیت ّبی پزستبر  -حقَق ثیوبر -طزحقَق ث 13/8/98 8

 دکتز هقیویبى ٍ داًطجَ هؼضالت اخالقی ٍ قبًًَی در پزستبری) سَء رفتبر، غفلت ٍ...( 20/8/98 9

هَضَػبت اخالقی در هزاقجت پزستبری اس گزٍّْبی  27/8/98 31

 پذيز آسیت

 دکتز هقیویبى ٍ داًطجَ

 دکتز هقیویبى ٍ داًطجَ  الق پزستبری در ثخص ٍ راّكبر هزثَعِارائِ چبلص اخ 4/9/98 33

 دکتز هقیویبى ٍ داًطجَ ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّكبر هزثَعِ 11/9/98 32

 دکتز هقیویبى ٍ داًطجَ  ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّكبر هزثَعِ 18/9/98 31

 دکتز هقیویبى ٍ داًطجَ  ص ٍ راّكبر هزثَعِارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخ 25/9/98 34

 دکتز هقیویبى ٍ داًطجَ  ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّكبر هزثَعِ 2/10/98 35

 دکتز هقیویبى ٍ داًطجَ  ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّكبر هزثَعِ 9/10/98 36

 دکتز هقیویبى ٍ داًطجَ عِارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّكبر هزثَ 16/10/98 37

 


