
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 

 جلسه اول
 

 كارشناسی پرستاريمقطع / رشته تحصیلی:                                 پرستاري     گروه آموزشی:                        پرستاري:    دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:                           دوشنبهروز:    اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان، استاد فروتني مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 پزشکی جنبه هاي تاريخی اخالقعنوان درس : 

 دانشجو با تاريخچه اخالق پزشکی آشنا شود.هدف كلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .نقش اخالق در در زندگی انسان ها را توضیح دهد 

 .مشکل جدايی اخالق از علم را توضیح دهد 

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كامپيوتر، تخته سفيدكالس درس ، سيستم امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 1390، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ، هاشمی و همکاراناخالق در پرستاري. 
  ،1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر. 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه دوم

 اري:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                                 مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستدانشکده

 98تاريخ ارائه درس : نيم سال اول  98سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت:                        روز:   دوشنبه     نام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي

 نوع واحد: نظري و عملي
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان 5/1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتني دقيقه 90مدت كالس: 

 

 ، تصمیم گیري اخالقیمبنايی براي اخالقیاتعنوان درس : 

 آشنا شود. اخالقی مراقبت و تصمیم گیري اصولهدف كلی درس :  دانشجو با 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .منحصر به فرد بودن انسان را توضیح دهد 

 را بیان كند. )خودمختاري، سودرسانی، عدم ضرر و زيان، عدالت( اصول اخالقی مراقبت 

  را برشمارد.از بیمار عوامل اساسی در امر مراقبت 

 .گام هاي تصمیم گیري اخالقی را توضیح دهد 

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
  1390پرستاري، هاشمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اخالق در. 
  ،1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر. 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سوم

 گروه آموزشی:        پرستاري                                 مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاري:    پرستاري                     دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : نيم سال اول  98سال تحصيلي  :  

 13-15روز:   دوشنبه                           ساعت:  نام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي

 واحد: نظري و عملينوع 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان 5/1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتني دقيقه 90مدت كالس: 

 

  بیمار –پرستار  –مدل هاي ارتباط پزشك عنوان درس : 

 .آشنا شود بیمار-پرستار-ارتباط پزشكانواع مدل هاي هدف كلی درس :  دانشجو با 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  بیمار را توضیح د هد.-پرستار-پزشكانواع مدل هاي ارتباط 

  بیمار را با يکديگر مقايسه كند.-پرستار-پزشكانواع مدل هاي ارتباط 

  مورد بررسی قرار دهد.بیمار را -پرستار-پزشكچالش هاي اخالقی مدل هاي ارتباط 

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
  ،1390اخالق در پرستاري، هاشمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 
  ،1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر. 

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

 تاريخ و اخالق ايرانی آن، مجله مرتبط با چالشهاي و بیمار-پزشك ارتباطی مدلهاي آسمانی امید، نگاهی به 

 .1391 مرداد ،٤ ي شماره پنجم، ي دوره پزشکی،

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10:  مدت زمان   ارزشیابی درس 

 
 جلسه چهارم

 اري:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                                 مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستدانشکده

 98تاريخ ارائه درس : نيم سال اول  98سال تحصيلي  :  

 13-15روز:   دوشنبه                           ساعت:  حرفه اي نام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و ارتباط



 نوع واحد: نظري و عملي
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان 5/1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتني دقيقه 90مدت كالس: 

 

 اخالقینظريه هاي عنوان درس : 

 آشنا شود. نظريه هاي اخالقیهدف كلی درس :  دانشجو با انواع 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضیح دهد. انواع نظريه هاي اخالقی 

 .نظريه هاي اخالقی را مورد نقد و بررسی قرار دهد 

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
  ،1390اخالق در پرستاري، هاشمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 
 1395نگر،  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه. 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه پنجم

 اري:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                                 مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستدانشکده

 98ارائه درس : نيم سال اول تاريخ  98سال تحصيلي  :  

 13-15روز:   دوشنبه                           ساعت:  نام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي

 نوع واحد: نظري و عملي
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان 5/1تعداد واحد: 

 حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتنيمدرسين) به ترتيب  دقيقه 90مدت كالس: 

 

 عنوان درس : اخالق در پژوهش هاي زيست پزشکی

 آشنا شود. هدف كلی درس :  دانشجو با اخالق در پژوهش هاي زيست پزشکی



 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

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

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
  ،1390اخالق در پرستاري، هاشمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 
  ،1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر. 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه ششم
 

 گروه آموزشی:        پرستاري                                 مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاري     :    پرستاري                دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : نيم سال اول  98سال تحصيلي  :  

 13-15روز:   دوشنبه                           ساعت:  نام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي

 نوع واحد: نظري و عملي
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان 5/1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتني دقيقه 90مدت كالس: 

 

 عنوان درس : كدهاي اخالقی در پرستاري

 آشنا شود. پرستاريهدف كلی درس :  دانشجو با انواع كدهاي اخالقی در 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .منشور حقوق بیمار را توضیح دهد 

 .راهنماي اخالق ملی براي پرستاران ايران را بیان كند 

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
  ،1390اخالق در پرستاري، هاشمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 



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

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10زمان :  مدت   ارزشیابی درس 

 
 جلسه هفتم

 اري:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                                 مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستدانشکده

 98تاريخ ارائه درس : نيم سال اول  98سال تحصيلي  :  

 13-15روز:   دوشنبه                           ساعت:  ارتباط حرفه اينام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و 

 نوع واحد: نظري و عملي
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان 5/1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتني دقيقه 90مدت كالس: 

 

نوزادان و كودكان، زنان باردار و جنین، ) اخالقی در مراقبت پرستاري از گروه هاي آسیب پذيرموضوعات عنوان درس : 
 (، اخالقیات در پايان حیات، بیماران روانیناتوانی ذهنی، زندانیان، بیماران اورژانس، سالمندان

 را مورد نقد و بررسی قرار دهد. و چالش هاي آن اخالقی حرفه پرستاريموضوعات هدف كلی درس :  دانشجو 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .مساله هاي اخالق حرفه پرستاري را بیان كند 

  چالش هاي اخالقی مراقبت پرستاري در گروه هاي آسیب پذير )آغاز زندگی، ناهنجاري هاي جنینی، در پايان
 زندگی( را مورد نقد قرار دهد.

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
  ،1390اخالق در پرستاري، هاشمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 
  1395حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر، اخالق پرستاري و ارتباط. 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 



  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه هشتم

 اري:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                                 مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستدانشکده

 98تاريخ ارائه درس : نيم سال اول  98سال تحصيلي  :  

 13-15روز:   دوشنبه                           ساعت:  نام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي

 نوع واحد: نظري و عملي
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان 5/1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتني دقيقه 90مدت كالس: 

 

)نوزادان و كودكان، زنان باردار و جنین، عنوان درس : موضوعات اخالقی در مراقبت پرستاري از گروه هاي آسیب پذير
 پايان حیات، اخالقیات در (، بیماران روانی، سالمندانناتوانی ذهنی، زندانیان، بیماران اورژانس

 هدف كلی درس :  دانشجو موضوعات اخالقی حرفه پرستاري و چالش هاي آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .مساله هاي اخالق حرفه پرستاري را بیان كند 

  آغاز زندگی، ناهنجاري هاي جنینی، در پايان چالش هاي اخالقی مراقبت پرستاري در گروه هاي آسیب پذير(
 زندگی( را مورد نقد قرار دهد.

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
  1390همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اخالق در پرستاري، هاشمی و. 
  ،1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر. 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه نهم
 

 آموزشی:        پرستاري                                 مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاري:    پرستاري                     گروه دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : نيم سال اول  98سال تحصيلي  :  

 13-15روز:   دوشنبه                           ساعت:  نام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان 5/1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتني دقيقه 90مدت كالس: 

 

 عنوان درس : اصول اخالقی به سوي آينده

 اصول اخالقی بین المللی در پرستاري( آشنا باشد.هدف كلی درس :  دانشجو با اصول اخالقی پیش رو )ژنتیك، معنويت، 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اصول اخالقی در فن آوري هاي نوين پزشکی )ژنتیك( را توضیح دهد 

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

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
  ،1390اخالق در پرستاري، هاشمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 
  ،1395تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر، اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي. 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30زمان: مدت 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه دهم

 اري:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                                 مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستدانشکده

 98تاريخ ارائه درس : نيم سال اول  98تحصيلي  :  سال 

 13-15روز:   دوشنبه                           ساعت:  نام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي



 نوع واحد: نظري و عملي
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان 5/1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتني دقيقه 90مدت كالس: 

 

 قوانین و مقررات و آيین نامه هاي انتظامی و قوانین مجازات هاي اسالمیعنوان درس : 

 آشنا باشد. قوانین و مقررات و آيین نامه هاي انتظامی و قوانین مجازات هاي اسالمیهدف كلی درس :  دانشجو با 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضیح دهد.  قوانین و مقررات و آيین نامه هاي انتظامی و قوانین مجازات هاي اسالمی 

 را مورد بررسی قرار دهد. قوانین و مقررات و آيین نامه هاي انتظامی و قوانین مجازات هاي اسالمی 

                         بصري، پرسش و پاسخ -سايل سمعي سخنراني، استفاده از وروش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
  ،1390اخالق در پرستاري، هاشمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 
  ،1395انتشارات جامعه نگر، اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران. 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه يازدهم

 اري:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                                 مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستدانشکده

 98ارائه درس : نيم سال اول  تاريخ 98سال تحصيلي  :  

 13-15روز:   دوشنبه                           ساعت:  نام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي

 نوع واحد: نظري و عملي
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان 5/1تعداد واحد: 

 حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتنيمدرسين) به ترتيب  دقيقه 90مدت كالس: 

 

 ، ارزش هاي اخالقی و كرامت انسانی در محیط كارشرح حقوق اساسی بشر و حقوق مددجويانعنوان درس : 

 ، ارزش هاي اخالقی و كرامت انساانی در محایط كاار   حقوق اساسی انسان و حقوق مددجويانهدف كلی درس :  دانشجو با 

 آشنا باشد.



 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .حقوق بیمار را تعريف كند 

 .اهمیت حقوق بیمار را بیان كند 

 .حقوق و مسئولیت هاي پرستاران را تشريح كند 

 .ارزشهاي اخالقی و كرامت انسانی در محیطهاي كاري خود را مورد نقد قرار دهند 

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
  ،1390اخالق در پرستاري، هاشمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 
  ،1395تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر، اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي. 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30زمان: مدت 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه دوازدهم

 اري:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                                 مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستدانشکده

 98تاريخ ارائه درس : نيم سال اول  98تحصيلي  :  سال 

 13-15روز:   دوشنبه                           ساعت:  نام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي

 نوع واحد: نظري و عملي
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان 5/1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتني دقيقه 90مدت كالس: 

 

راهنماي اخالقی كار با ، (...سوزاك ) ايدز، هپاتیت، بیماري هاي قابل انتقالهنگام كار با  مالحظات اخالقیعنوان درس : 
  حیوانات آزمايشگاهی

 آشنا باشد.و حیوانات آزمايشگاهی بیماري هاي قابل انتقال  هنگام كار بامالحظات اخالقی هدف كلی درس :  دانشجو با 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 را برشمارد.)ايدز، هپاتیت،...(،  ي هاي قابل انتقالمالحظات اخالقی هنگام كار با بیمار 

 .راهنماي اخالقی كار با حیوانات آزمايشگاهی را مورد بررسی قرار دهد 

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 



  ،1390اخالق در پرستاري، هاشمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 
  1395حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر، اخالق پرستاري و ارتباط. 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه سيزدهم

 

 پرستاري:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                                 مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : نيم سال اول  98سال تحصيلي  :  

 13-15روز:   دوشنبه                           ساعت:  نام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي

 نوع واحد: نظري و عملي
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان 5/1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتني دقيقه 90كالس: مدت 

 

 عنوان درس : كسب رضايت، اهمیت و انواع رضايت نامه

 آشنا باشد. نحوه اخذ رضايت از بیمار در محیط كار خودهدف كلی درس :  دانشجو با 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 رضايت نامه را توضیح دهد. انواع 

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

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
  1390پرستاري، هاشمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اخالق در. 
  ،1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر. 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه چهاردهم

 آموزشی:        پرستاري                                 مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاري:    پرستاري                     گروه دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : نيم سال اول  98سال تحصيلي  :  

 13-15روز:   دوشنبه                           ساعت:  نام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان 5/1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتني دقيقه 90مدت كالس: 

 

 عنوان درس : حقیقت گويی، راز داري، بازگويی خبر بد

آشانا   مددجويان و خانواده آنها در محیط بالین، رازداري در محایط كاار  انتقال خبر به هدف كلی درس :  دانشجو با نحوه 

 باشد.

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 .فرايند انتقال خبر به مددجويان را توضیح دهد 

 .اصول رازداري هنگام كار با بیماران را توضیح دهد 

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

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
  ،1390اخالق در پرستاري، هاشمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 
  ،1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر. 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 



 جلسه پانزدهم

 / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاري:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                                 مقطع دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : نيم سال اول  98سال تحصيلي  :  

 13-15روز:   دوشنبه                           ساعت:  نام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي

 نوع واحد: نظري و عملي
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 درس: دكتر بذرافشانمسئول  5/1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتني دقيقه 90مدت كالس: 

 

آشنايی دانشجويان با مقاالت تحقیقی در خصوص مسائل علوم زيستی و چالش هاي اخالقی پرستاري و روابط عنوان درس : 
 حرفه اي پرستاري

تحقیقی در خصوص مسائل علوم زيستی و چالش هاي اخالقی پرستاري و روابط حرفاه  با مقاالت هدف كلی درس :  دانشجو با 

 آشنا باشد. اي پرستاري

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  در خصوص چالش اخالقی پرستاري و علوم زيستی و روابط حرفه اي پرستاري در بخش هاي بالینی تحقیق و بحث

 .كند

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
  ،1390اخالق در پرستاري، هاشمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 
  1395حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر، اخالق پرستاري و ارتباط. 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه شانزدهم

 پرستاري:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                                 مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : نيم سال اول  98سال تحصيلي  :  

 13-15روز:   دوشنبه                           ساعت:  نام درس )واحد(  :  اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي

 نوع واحد: نظري و عملي
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان 5/1تعداد واحد: 



 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان، استاد فروتني دقيقه 90كالس: مدت 

 
 

آشنايی دانشجويان با مقاالت تحقیقی در خصوص مسائل علوم زيستی و چالش هاي اخالقی پرستاري و روابط عنوان درس : 
 حرفه اي پرستاري

علوم زيستی و چالش هاي اخالقی پرستاري و روابط حرفاه  با مقاالت تحقیقی در خصوص مسائل هدف كلی درس :  دانشجو با 

 آشنا باشد. اي پرستاري

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  در خصوص چالش اخالقی پرستاري و علوم زيستی و روابط حرفه اي پرستاري در بخش هاي بالینی تحقیق و بحث

 .شود

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
  ،1390اخالق در پرستاري، هاشمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 
  ،1395تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر، اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي. 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30زمان: مدت 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 


