
  

 

 

 ( COURSE PLAN)وره طرح د

 

 معرفی درس:
و برقراري ارتباط حرفه اي بر اساس ارزش هاي  از بیماراين درس مباني نظري و مهارت هاي الزم براي اقدامات اخالقي در مراقبت 

حساس شده و تصمیم گیري  مراقبت از بیمارانساني را فراهم مي كند. در اين درس فراگیران به موضوعات اخالقي در زمینه كار 

  اخالقي را تجربه و تمرين مي كنند، تا از اين راه صالحیت هاي اخالق حرفه اي در آنها تقويت شود.

 لی اين درس شامل موارد زير می باشد :عناوين ك
 پزشکياخالق  چهتاريخ .1

 تعريف اخالق در مکاتب و نظريه هاي مختلف .2

 بیمار  – درمانگرمدل هاي ارتباط  .3

  نظريه هاي اخالقي .4

  اخالق در پژوهش هاي زيست پزشکي .5

 منشور حقوق بیمار و كاركنان .6

 ييرحم اجاره ا .7

 (يموضوعات اخالقي در پايان حیات)اتاناز .8

 كنفرانس دانشجويي .9

 پیوسته هوشبريكارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:                   هوشبريگروه آموزشی:                           پرستاريدانشکده :  

 1 :  تعداد واحد هوشبريدر  اخالق حرفه اي  :  نام درس

 نظري  نوع واحد :

 11-11، ساعت شنبه  دوروز و ساعت برگزاري کالس:   ندارد پیش نیاز:

 هوشبري 1011دانشکده پرستاري، کالس ورودي  مکان برگزاري:

                                               محمدرضا فروتنی مسئول برنامه :  

 foroutani237@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                                 15112205111شماره تماس دانشکده:  

                                               یمحمدرضا فروتن مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

                                               یمحمدرضا فروتن  تهیه و تنظیم : 

 1011ماه  شهریور تاریخ تدوین/ بازنگري:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزي درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 كنفرانس دانشجويي .11

 كنفرانس  دانشجويي .11

 كنفرانس دانشجويي .12

 كنفرانس دانشجويي .13

 كنفرانس دانشجويي .14

 هدف کلی 

  آشنايي با جنبه هاي تاريخي اخالق پزشکي

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .نقش اخالق در در زندگي انسان ها را توضیح دهد 

 اخالق از علم را توضیح دهد. مشکل جدايي 

 

 هدف کلی 

 تصمیم گیري هاي اخالقيآشنايي دانشجو با انواع 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  را توضیح دهد.تصمیم گیري در شرايط مراقبت  اخالقيچالش هاي 

  را مورد نقد و بررسي قرار دهدتصمیم گیري نظريه هاي اخالقي. 

 

 هدف کلی 

  بیمار-درمانگرآشنايي دانشجو با انواع مدل هاي ارتباط 
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  بیمار را توضیح د هد.- درمانگرانواع مدل هاي ارتباط 

  بیمار را با يکديگر مقايسه كند.- -درمانگرانواع مدل هاي ارتباط 

  بیمار را مورد بررسي قرار دهد.-درمانگرچالش هاي اخالقي مدل هاي ارتباط 

 
 

 هدف کلی 

  نظريه هاي اخالقيآشنايي دانشجو با انواع 
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  را توضیح د هد. مختلف نظريه هاانواع مدل هاي 

  را با يکديگر مقايسه كند.نظريه ها انواع 

  را مورد بررسي قرار دهد. اخالقيهركدام از نظريه هاي چالش هاي اخالقي 

 
 



 هدف کلی 

 آشنايي دانشجو با اخالق در پژوهش هاي زيست پزشکي
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .اهمیت رعايت اصول اخالقي در پژوهش هاي پرستاري را توضیح دهد 

  پرستاري را مورد نقد و بررسي قرار دهد.چالش هاي پیش رو جهت رعايت موازين اخالقي در پژوهش هاي 

 هدف کلی 

 آشنايي دانشجو با انواع كدهاي اخالقي در پرستاري
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:
 را توضیح دهد. وكاركنان منشور حقوق بیمار 

 .راهنماي اخالق ملي براي پرستاران ايران را بیان كند 

 

 
 

 هدف کلی 

 چالش هاي اخالقي رحم اجاره اييآشنايي دانشجو با 
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  را توضیح د هد. روش هاي رحم اجاره ايي و جايگزين انواع 

  را با يکديگر مقايسه كند.ديدگاه هاي مختلف انواع 

  را مورد بررسي قرار دهد. رحم اجاره اييچالش هاي اخالقي 

 

 

 

 

 
 

 هدف کلی 

 چالش هاي اخالقي اتانازيآشنايي دانشجو با 
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  را توضیح د هد.روش هاي پايان حیات شیرين انواع 

  را با يکديگر مقايسه كند.ديدگاه هاي مختلف انواع 

  را مورد بررسي قرار دهد. اتانازيچالش هاي اخالقي 

 

 

 



 

 موضوعات پیشنهادي براي ارايه كنفرانس دانشجويي) جلسات نهم تا چهاردهم(
 

 نحوه اعالم خبر بد -1

 مالحظات اخالقي كار با حیوانات آزمايشگاهي -2

 مالحظات اخالقي مراقبت از بیماران خاص) ايدز. سرطان....... ( -3

 مسئولیت هاي اخالقي مراقبین سالمت و درمان -4

 محیط بالینقوانین و مقررات اخالقي در  -5

 اخذ رضايت آگاهانه از بیماران -6
 

 

 هدف کلی 

 آشنايي دانشجو موضوعات اخالقي حرفه پرستاري و  نقد و بررسي چالش هاي آن 
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:
 .مساله هاي اخالق حرفه پرستاري را بیان كند 

  آسیب پذير )آغاز زندگي، ناهنجاري هاي جنیني، در پايان زندگي( را چالش هاي اخالقي مراقبت پرستاري در گروه هاي

 مورد نقد قرار دهد.

 

 هدف کلی 

 آشنايي دانشجو با اصول اخالقي پیش رو )ژنتیك، معنويت، اصول اخالقي بین المللي در پرستاري(
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:
 وين پزشکي )ژنتیك( را توضیح دهد.اصول اخالقي در فن آوري هاي ن 

 .جايگاه معنويت در امر مراقبت از بیماران را مورد بررسي قرار دهد 

 

 
 

 هدف کلی 

 آشنايي دانشجو با قوانین و مقررات و آيین نامه هاي انتظامي و قوانین مجازات هاي اسالمي
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:
 را توضیح دهد.  و آيین نامه هاي انتظامي و قوانین مجازات هاي اسالمي قوانین و مقررات 

 را مورد بررسي قرار دهد. قوانین و مقررات و آيین نامه هاي انتظامي و قوانین مجازات هاي اسالمي 

 

 هدف کلی 

 كار آشنايي دانشجو با حقوق اساسي انسان و حقوق مددجويان، ارزش هاي اخالقي و كرامت انساني در محیط
 

  اهداف اختصاصی 



 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .حقوق بیمار را تعريف كند 
 .اهمیت حقوق بیمار را بیان كند 

 .حقوق و مسئولیت هاي پرستاران را تشريح كند 

 .ارزشهاي اخالقي و كرامت انساني در محیطهاي كاري خود را مورد نقد قرار دهند 
 

 هدف کلی 

 و حیوانات آزمایشگاهیآشنايي دانشجو با مالحظات اخالقي هنگام كار با بیماري هاي قابل انتقال 
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:
 .مالحظات اخالقي هنگام كار با بیماري هاي قابل انتقال )ايدز، هپاتیت،...(، را برشمارد 

  آزمايشگاهي را مورد بررسي قرار دهد.راهنماي اخالقي كار با حیوانات 

 

 هدف کلی 

 آشنايي دانشجو با نحوه اخذ رضايت از بیمار در محیط كار خود
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .انواع رضايت نامه را توضیح دهد 

 .فرم هاي رضايت نامه از مددجويان را مورد نقد و بررسي قرار دهد 

 

 هدف کلی 

 آشنايي دانشجو با نحوه انتقال خبر به مددجويان و خانواده آنها در محیط بالین، رازداري در محیط كار
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:
 .فرايند انتقال خبر به مددجويان را توضیح دهد 

 .اصول رازداري هنگام كار با بیماران را توضیح دهد 

 به همراهان بیماران را در قالب يك سمینار اجرا كند. نحوه انتقال خبر بد 

 

 هدف کلی 

با مقاالت تحقیقي در خصوص مسائل علوم زيستي و چالش هاي اخالقي پرستاري و روابط حرفه اي آشنايي دانشجو با 

 پرستاري
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  در بخش هاي بالیني تحقیق و بحث  كار در بالین وو علوم زيستي و روابط حرفه اي  اخالق حرفه اييدر خصوص چالش

 كند.

 

 روش آموزش 
 

 حضوري*                    مجازي                                 تركیبی                            



 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و كامپیوتر ويدئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور  

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی براي معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زير را تکمیل كنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
هاي مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده براي 
 .1391اخالق در پرستاري، هاشمي و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي شیراز، 

 .1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر، 

 .1397اخالق در پرستاري، برزويي طاهره، تهران، انتشارات جامعه نگر، 

بر اساس سرفصل هاي كتاب و 

       عناوين هرجلسه مشخص 

 مي باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

براي  آماده بودن فایل

 ** اريذبارگ



 

 

  در صورتي كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فیلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذكر كنید و به دانشجويان معرفي كنید منبع درسیكتاب فوق يا به تنهايي به عنوان 

 آن را ضمیمه نمايید: فایل

 
 و ... است. هاي دیگر دانشگاهروي سامانهبر اري شده ذمحتواي بارگ، جزوه، فیلم آموزشياساليد پاور پوينت، منظور  *

 

  منبع در صورتي كه در نظر داريد محتواي ديگري )مانند كتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات كامل آن را ذكر كنید. )در سامانه قسمتي جداگانه براي به دانشجويان معرفي كنید مطالعه بیشتر

 اين موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون هاي خود ارزيابی 

 خیر   بلي   ايد؟گرفته آزمون در نظر . آيا براي درس خود1

 ها را ذكر كنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

     

    

    

    

    

    



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 هاي دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلي   ايد؟در نظر گرفته/میان ترم . آيا براي درس خود پروژه پايان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسید:           

هنگام كار با بیماران و افزايش توان تصمیم اخالقي جهت قرارگیري دانشجويان در موقعیت هاي چالش برانگیز 

دانشجويان بايد در طول اين دوره موضوعات چالش  ،قرار گیري در چنین شرايطيگیري صحیح در صورت 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 
كنفرانس 

 دانشجويي

ه موضوعات پیشنهادي كه در بخش قبلي به انها اشاره شد

ي ارايه است؛ توسط دانشجو انتخاب و بصورت كنفرانس كالس

 خواهد شد.

قبل از امتحان 

 پايان نیمسال

قبل از اعالم 

 نهايي نمرات

تر آشنايي بیش

 دانشجو با

موضوعات 

چالشي اخالق 

 حرفه ايي
 

     



موضوعات مورد نظر از سوي  دهند.بالین مورد بحث و تجزيه و تحلیل قرار  مراقبت از بیمار وبرانگیز در حوزه 

 استاد مربوطه در طول ترم ارائه خواهد شد.

 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 - آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 8 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

1.  

2.  :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 1011-1012 اولنیمسال  در هوشبري جدول زمان بندي اخالق حرفه ایی
 

 ساعت ارائه تاریخ ارایه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

21/6/1411 15-13 

تاريخ اخالق 

 پرستاري
محمددددد رضددددا 

 فروتني
 حضوري

 امکانددات فضدداي 

 كالس حضوري

 -)ويدددددددددددئو

پروژكتددددددددور، 

 كامپیوتر(

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 

 ترم
 

28/6/1411 

15-13  فيتعر  

اخالق در مکاتب و 

مختلف يها هينظر  
محمددددد رضددددا 

 فروتني
 حضوري

امکانددات فضدداي  

 حضوري كالس

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 

 ترم
 

4/7/1411 

15-13 مدل هاي ارتباط  

 – پرستار –پزشك 

 ربیما
محمددددد رضددددا 

 فروتني
 حضوري

 -)ويدئو

پروژكتور، 

 كامپیوتر(

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 

 ترم
 

11/7/1411 

15-13  نظريه هاي اخالقي 

محمددددد رضددددا 

 فروتني
 حضوري

امکانددات فضدداي  

 حضوري كالس

میدان آزمون 

 ترم

آزمون پايان 

 ترم
 

18/7/1411 

15-13 اخالق در پژوهش  

هاي زيست 

 پزشکي

محمددددد رضددددا 

 فروتني
 حضوري

 -)ويدئو

پروژكتور، 

 كامپیوتر(

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 

 ترم

25/7/1411 

15-13 شناخت  يكداخالق 

حقوق اساسي بشر 

و احترام به حقوق 

 مددجو/بیمار

محمددددد رضددددا 

 فروتني
 حضوري

امکانددات فضدداي  

 حضوري كالس

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 

 ترم
 

2/8/1411 

15-13  ييرحم اجاره ا 

محمددددد رضددددا 

 فروتني
 حضوري

 -)ويدئو

پروژكتور، 

 كامپیوتر(

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 

 ترم
 

9/8/1411 

15-13 موضوعات اخالقي  

در پايان 

 (يحیات)اتاناز
محمددددد رضددددا 

 فروتني
 حضوري

فضدداي  امکانددات 

 حضوري كالس

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 

 ترم
 

با اعدالم آمدادگي 

 دانشجو

15-13 كنفدددددددددددرانس  

 دانشجويي
 حضوري دانشجو

 -)ويدئو

پروژكتور، 

 كامپیوتر(

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 

 ترم
 

 15-13 آزمون میدان امکانددات فضدداي   حضوري دانشجوكنفرانس  



 ترم حضوري كالس دانشجويي

پايان آزمون 

 ترم

 

 15-13 كنفرانس  

 دانشجويي

 -)ويدئو حضوري دانشجو

پروژكتور، 

 كامپیوتر(

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 

 ترم

 

 15-13 كنفرانس  

 دانشجويي

امکانددات فضدداي   حضوري دانشجو

 حضوري كالس

آزمون میدان 

 ترم

آزمون پايان 

 ترم

 

 


