
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 
 

 99پرستاري                          مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاري  :    پرستاري                     گروه آموزشی:       دانشکده

 1400/ 6/ 22 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:   اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي نام درس )واحد(  :  

 42 تعداد دانشجويان  : نظري و عملی نوع واحد:

 محمدرضا   فروتنی مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 محمدرضا   فروتنی  :مدرس دقیقه  70مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 جنبه هاي تاريخي اخالق پزشكي :   جلسهعنوان 

 آشنا شود.و تعاريف مختلف اخالق  دانشجو با تاريخچه اخالق پزشكي  :    جلسههدف کلي  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 نقش اخالق در زندگی انسان ها را توضیح دهد. ▪

 مشکل جدايی اخالق از علم را توضیح دهد  ▪

 تركیبی           /      مجازي         حضوري         /     روش آموزش :   

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،   امكانات آموزشي : 

 تاالر گفتگو         /پروژه          فعالیت آموزشي :   تكلیف          /         

 تاريخچه اخالق پرستاري در ايران   عنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. مشخصات آن در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري  منبع درس :
 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز،  ▪
 . 1395جامعه نگر، اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات   ▪

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 25مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:   

 دقیقه  10مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزي درسی و آموزشی

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 ه دوم جلس
 

 99پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                          مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاري:     دانشکده

 1400/ 6/ 29 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:   اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي نام درس )واحد(  :  

 42 تعداد دانشجويان  : نظري و عملی نوع واحد:

 محمدرضا   فروتنی مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 محمدرضا   فروتنی  :مدرس دقیقه  70مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 گیري اخالقي مبنايي براي اخالقیات، تصمیم :  جلسهعنوان 

 دانشجو با اصول و تصمیم گیري اخالقي مراقبت آشنا شود.:    جلسههدف کلي  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

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

 برشمارد.عوامل اساسی در امر مراقبت از بیمار را  ▪

 گام هاي تصمیم گیري اخالقی را توضیح دهد.  ▪

 تركیبی          /مجازي            حضوري         /      روش آموزش :   

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،   امكانات آموزشي : 

 تاالر گفتگو         /پروژه          فعالیت آموزشي :   تكلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : چالش هاي اخالقي هنگام کار با بیماران آسیب پذير

 وشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی ن منبع درس :
 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز،  ▪
 . 1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

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

 مدت زمان:      دقیقه صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.()اين قسمت :    مقدمه •

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  35مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:   

 دقیقه  15مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزي درسی و آموزشی

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 سوم  جلسه
 

 99مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاري              :    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري            دانشکده

 1400/ 7/ 12 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:   اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي نام درس )واحد(  :  

 42 تعداد دانشجويان  : نظري و عملی نوع واحد:

 محمدرضا   فروتنی مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 محمدرضا   فروتنی  :مدرس دقیقه  70مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 بیمار  –پرستار  –مدل هاي ارتباط پزشك :  جلسهعنوان 

 آشنا شود.  بیمار-پرستار-پزشكدانشجو با انواع مدل هاي ارتباط  :    جلسههدف کلي  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 بیمار را توضیح د هد. -پرستار-پزشك انواع مدل هاي ارتباط  ▪

 بیمار را با يکديگر مقايسه كند.-پرستار-پزشك انواع مدل هاي ارتباط  ▪

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

 تركیبی          /مجازي            حضوري         /      روش آموزش :   

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،   امكانات آموزشي : 

 تاالر گفتگو         /پروژه          فعالیت آموزشي :   تكلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : چالش هاي اخالقي هنگام کار با بیماران آسیب پذير

 تركیبی نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :
 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز،  ▪
 . 1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  35مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:   

 دقیقه  15مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزي درسی و آموزشی

 



 

 

  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 چهارم  جلسه
 

 99:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                          مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاريدانشکده

 1400/ 7/ 19 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:   اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي نام درس )واحد(  :  

 42 تعداد دانشجويان  : نظري و عملی نوع واحد:

 محمدرضا   فروتنی مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 محمدرضا   فروتنی  :مدرس دقیقه  70مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 نظريه هاي اخالقي :  جلسهعنوان 

 آشنا شود.  دانشجو با انواع نظريه هاي اخالقي:    جلسههدف کلي  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 را توضیح دهد.  انواع نظريه هاي اخالقی ▪

 نظريه هاي اخالقی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. ▪

 تركیبی          /مجازي            حضوري         /      روش آموزش :   

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،   امكانات آموزشي : 

 تاالر گفتگو         /پروژه          فعالیت آموزشي :   تكلیف          /         

 نظريه هاي اخالقي  عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.  منبع درس :
 . 1390پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز، اخالق در  ▪
 . 1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  35مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:   

 دقیقه  15مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 واحد برنامه ريزي درسی و آموزشی

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 پنجم جلسه  
 

 99:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                          مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاريدانشکده

 1400/ 7/ 26 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:   اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي نام درس )واحد(  :  

 42 تعداد دانشجويان  : نظري و عملی نوع واحد:

 محمدرضا   فروتنی مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 محمدرضا   فروتنی  :مدرس دقیقه  70مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 اخالق در پژوهش هاي زيست پزشكي :  جلسهعنوان 

 آشنا شود.  دانشجو با اخالق در پژوهش هاي زيست پزشكي:    جلسههدف کلي  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

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

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

 تركیبی          /مجازي            حضوري         /      روش آموزش :   

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،   امكانات آموزشي : 

 تاالر گفتگو         /پروژه          فعالیت آموزشي :   تكلیف          /         

 اخالق در پژوهشعنوان و نوع آزمون : 

 دوره تركیبی نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح  منبع درس :
 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز،  ▪
 . 1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

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

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  35مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:   

 دقیقه  15مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برنامه ريزي درسی و آموزشیواحد 

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 ششم جلسه  
 

 99پرستاري                          مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاري:    پرستاري                     گروه آموزشی:         دانشکده

 1400/ 8/ 3 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:   اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي نام درس )واحد(  :  

 42 تعداد دانشجويان  : نظري و عملی نوع واحد:

 محمدرضا   فروتنی مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 محمدرضا   فروتنی  :مدرس دقیقه  70مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 کدهاي اخالقي در پرستاري :   جلسهعنوان 

 آشنا شود.  پرستاريدانشجو با انواع کدهاي اخالقي در  :    جلسههدف کلي  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 را توضیح دهد.و حقوق كاركنان كادر درمان منشور حقوق بیمار  ▪

 راهنماي اخالق ملی براي پرستاران ايران را بیان كند.  ▪

 تركیبی          /مجازي            حضوري         /      روش آموزش :   

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،   امكانات آموزشي : 

 تاالر گفتگو         /پروژه          فعالیت آموزشي :   تكلیف          /         

 حقوق بیمار و کارکنان عنوان و نوع آزمون : چالش هاي اخالقي 

 محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع  منبع درس :
 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز،  ▪
 . 1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

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

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  35مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:   

 دقیقه  15مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزي درسی و آموزشی

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 هفتم جلسه  
 

 99پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                          مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاري:     دانشکده

 1400/ 8/ 10 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:   اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي نام درس )واحد(  :  

 42 تعداد دانشجويان  : نظري و عملی نوع واحد:

 محمدرضا   فروتنی مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 محمدرضا   فروتنی  :مدرس دقیقه  70مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 رحم اجاره ايي :   جلسهعنوان 

 ي و چالش هاي آن را مورد نقد و بررسي قرار دهد.رحم اجاره اي  دانشجو موضوعات اخالقي  :    جلسههدف کلي  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 مساله هاي اخالق حرفه پرستاري را بیان كند.  ▪

 را مورد نقد قرار دهد.  رحم اجاره ايی چالش هاي اخالقی   ▪

 تركیبی          /مجازي            حضوري         /      روش آموزش :   

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،   امكانات آموزشي : 

 تاالر گفتگو         /پروژه          فعالیت آموزشي :   تكلیف          /         

 بیماران آسیب پذيرعنوان و نوع آزمون : چالش هاي اخالقي هنگام کار با 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.  منبع درس :
 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز،  ▪
 . 1395تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر، اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي،  ▪

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  35مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:   

 دقیقه  15مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزي درسی و آموزشی

 



  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 هشتمجلسه  
 

 99پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                          مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاري:     دانشکده

 1400/ 8/ 17 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:   اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي نام درس )واحد(  :  

 42 تعداد دانشجويان  : نظري و عملی نوع واحد:

 محمدرضا   فروتنی مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 محمدرضا   فروتنی  :مدرس دقیقه  70مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 )اتانازي( موضوعات اخالقي در پايان حیات:  جلسهعنوان 

 چالش تصمیم گیري اتانازي را شرح دهد.:    جلسههدف کلي  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 را بیان كند.  ی اتانازي مساله هاي اخالق ▪

 مورد نقد قرار دهد. را درخصوص اتانازي   چالش هاي اخالقی مراقبت پرستاري  ▪

 تركیبی          /مجازي            حضوري         /      روش آموزش :   

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،   امكانات آموزشي : 

 تاالر گفتگو         /پروژه          فعالیت آموزشي :   تكلیف          /         

 اتانازي  عنوان و نوع آزمون : چالش هاي اخالقي 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.  منبع درس :
 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز،  ▪
 . 1395پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر، اخالق  ▪

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

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  35مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:   

 دقیقه  15مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزي درسی و آموزشی

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 نهم   جلسه  
 

 99:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                          مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاريدانشکده

 با اعالم آمادگی دانشجويان  تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:   اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي نام درس )واحد(  :  

 42 تعداد دانشجويان  : نظري و عملی نوع واحد:

 فروتنیمحمدرضا    مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 دانشجوي ارايه دهنده پروژه :مدرس دقیقه  70مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 )با انتخاب دانشجويان( ارائه پروژه دانشجويي:  جلسهعنوان 

 دانشجو موضوعات اخالقي حرفه پرستاري و چالش هاي آن را مورد نقد و بررسي قرار دهد.:    جلسههدف کلي  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 چالش هاي اخالقی پرستاري را مورد نقد قرار دهد. ▪

 تركیبی          /مجازي            حضوري         /      روش آموزش :   

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،   امكانات آموزشي : 

 تاالر گفتگو         /پروژه          فعالیت آموزشي :   تكلیف          /         

 ( اني)با انتخاب دانشجوييارائه پروژه دانشجوعنوان و نوع آزمون : 

 نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی  منبع درس :
 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز،  ▪
 . 1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

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

 مدت زمان:      دقیقه ا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.()اين قسمت صرف:    مقدمه •

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  35مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:   

 دقیقه  15مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برنامه ريزي درسی و آموزشیواحد 

 



 
 

  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 دهم   جلسه  
 

 99مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاري               :    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري           دانشکده

 با اعالم آمادگی دانشجويان  تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:   اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي نام درس )واحد(  :  

 42 دانشجويان  :تعداد  نظري و عملی نوع واحد:

 محمدرضا   فروتنی مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 دانشجوي ارايه دهنده پروژه :مدرس دقیقه  70مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 )با انتخاب دانشجويان( ارائه پروژه دانشجويي:  جلسهعنوان 

 حرفه پرستاري و چالش هاي آن را مورد نقد و بررسي قرار دهد.دانشجو موضوعات اخالقي  :    جلسههدف کلي  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 چالش هاي اخالقی پرستاري را مورد نقد قرار دهد. ▪

 تركیبی          /مجازي            حضوري         /      روش آموزش :   

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،   امكانات آموزشي : 

 تاالر گفتگو         /پروژه          فعالیت آموزشي :   تكلیف          /         

 ( اني)با انتخاب دانشجوييارائه پروژه دانشجوعنوان و نوع آزمون : 

 نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر  منبع درس :
 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز،  ▪
 . 1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

 .1397ان، انتشارات جامعه نگر، اخالق در پرستاري، برزويي طاهره، تهر  ▪

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  35مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:   

 دقیقه  15مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزي درسی و آموزشی

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 يازدهم   جلسه  
 

 99:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                          مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاريدانشکده

 با اعالم آمادگی دانشجويان  تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:   اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي نام درس )واحد(  :  

 42 تعداد دانشجويان  : نظري و عملی نوع واحد:

 محمدرضا   فروتنی مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 دانشجوي ارايه دهنده پروژه :مدرس دقیقه  70مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 )با انتخاب دانشجويان( پروژه دانشجوييارائه :  جلسهعنوان 

 دانشجو موضوعات اخالقي حرفه پرستاري و چالش هاي آن را مورد نقد و بررسي قرار دهد.:    جلسههدف کلي  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 چالش هاي اخالقی پرستاري را مورد نقد قرار دهد. ▪

 تركیبی          /مجازي            حضوري         /      روش آموزش :   

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،   امكانات آموزشي : 

 تاالر گفتگو         /پروژه          فعالیت آموزشي :   تكلیف          /         

 ( انيانتخاب دانشجو)با ييارائه پروژه دانشجوعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.  منبع درس :
 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز،  ▪
 . 1395تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر، اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي،  ▪

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

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  35مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:   

 دقیقه  15مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزي درسی و آموزشی

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 دوازدهم  جلسه  
 

 99:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                          مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاريدانشکده

 با اعالم آمادگی دانشجويان  تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:   اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي نام درس )واحد(  :  

 42 تعداد دانشجويان  : نظري و عملی نوع واحد:

 فروتنیمحمدرضا    مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 دانشجوي ارايه دهنده پروژه :مدرس دقیقه  70مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 )با انتخاب دانشجويان( ارائه پروژه دانشجويي:  جلسهعنوان 

 دانشجو موضوعات اخالقي حرفه پرستاري و چالش هاي آن را مورد نقد و بررسي قرار دهد.:    جلسههدف کلي  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 چالش هاي اخالقی پرستاري را مورد نقد قرار دهد. ▪

 تركیبی          /مجازي            حضوري         /      روش آموزش :   

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،   امكانات آموزشي : 

 تاالر گفتگو         /پروژه          فعالیت آموزشي :   تكلیف          /         

 ( اني)با انتخاب دانشجوييارائه پروژه دانشجوعنوان و نوع آزمون : 

 نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی  منبع درس :
 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز،  ▪
 . 1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

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

 مدت زمان:      دقیقه صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.()اين قسمت :    مقدمه •

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  35مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:   

 دقیقه  15مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برنامه ريزي درسی و آموزشیواحد 

 



 

  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 سیزدهم   جلسه  
 

 99پرستاري                          مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاري:    پرستاري                     گروه آموزشی:         دانشکده

 با اعالم آمادگی دانشجويان  تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:   اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي نام درس )واحد(  :  

 42 تعداد دانشجويان  : نظري و عملی نوع واحد:

 محمدرضا   فروتنی مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 دانشجوي ارايه دهنده پروژه :مدرس دقیقه  70مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 )با انتخاب دانشجويان( دانشجوييارائه پروژه :  جلسهعنوان 

 دانشجو موضوعات اخالقي حرفه پرستاري و چالش هاي آن را مورد نقد و بررسي قرار دهد.:    جلسههدف کلي  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 چالش هاي اخالقی پرستاري را مورد نقد قرار دهد. ▪

 تركیبی          /مجازي            حضوري         /      روش آموزش :   

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،   امكانات آموزشي : 

 تاالر گفتگو         /پروژه          فعالیت آموزشي :   تكلیف          /         

 ( اني)با انتخاب دانشجوييارائه پروژه دانشجوعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.  منبع درس :
 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز،  ▪
 . 1395انتشارات جامعه نگر، اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران،  ▪

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

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  35مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:   

 دقیقه  15مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 
 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزي درسی و آموزشی

 



  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 چهاردهم  جلسه  
 

 99:    پرستاري                     گروه آموزشی:        پرستاري                          مقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی پرستاريدانشکده

 آمادگی دانشجويان با اعالم   تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:   اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي نام درس )واحد(  :  

 42 تعداد دانشجويان  : نظري و عملی نوع واحد:

 محمدرضا   فروتنی مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 پروژهدانشجوي ارايه دهنده  :مدرس دقیقه  70مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 )با انتخاب دانشجويان( ارائه پروژه دانشجويي:  جلسهعنوان 

 دانشجو موضوعات اخالقي حرفه پرستاري و چالش هاي آن را مورد نقد و بررسي قرار دهد.:    جلسههدف کلي  

 :  اختصاصیاهداف 

 بتواند: دانشجو  در پایان دوره باید 

 چالش هاي اخالقی پرستاري را مورد نقد قرار دهد. ▪

 تركیبی          /مجازي            حضوري         /      روش آموزش :   

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،   امكانات آموزشي : 

 تاالر گفتگو         /پروژه          فعالیت آموزشي :   تكلیف          /         

 ( اني)با انتخاب دانشجوييارائه پروژه دانشجوعنوان و نوع آزمون : 

 نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی  منبع درس :
 . 1390اخالق در پرستاري، هاشمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز،  ▪
 . 1395اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي، تجويدي منصوره، تهران، انتشارات جامعه نگر،  ▪

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

 مدت زمان:      دقیقه صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.()اين قسمت :    مقدمه •

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  35مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :    

 دقیقه   25مدت زمان:   

 دقیقه  15مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزي درسی و آموزشی

 


