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 آزاد اسالمی تهرانعلوم پزشکی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 آزاد اسالمی بندرعباس

  .کارشناسی پیوسته پرستاری رشته

 ای حرفه ارتباط و پرستاری اخالق: طرح درس مجازی

 : کارشناسیمقطع تحصیلی

 ........کارگاهی 0/  5: عملی واحد 1: نظری واحد 1/  5: واحد تعداد

 1400 - 1401: اول دکتر اشرف بیرامی نیمسال:  درس مدرس نام

 1400/  8/  25: اتمام تاریخ 1400 شروع: مهر  تاریخ

 8 - 10 شنبه یک: کالس برگزاری ساعت/ روز

 

 

 

 

 قوانین و ی حرفه ا اخالق نظری مبانی با آشنایی هدف کلی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح درس: 

 را ای حرفه ارتباط برقراری و پرستاری مراقبتهای در اخالقی اقدامات برای الزم مهارتهای و نظری مبانی درس این

 آنها خانواده و مددجویان حقوق از حمایت نحوه با فراگیران درس این در.کند می فراهم انسانی ارزشهای  اساس بر

 ماهیت بررسی بر عالوه درس دراین.گیرند می فرا را پرستاری در اخالقی اعمال  توسعه راههای و شده آشنا

 ارتباطات و اعمال اخالقی های جنبه و گرفته قرار بررسی مورد  اخالقی های نظریه ،پرستاری اخالق موضوعات

 کار زمینه در پرستاری اخالق موضوعات به  فراگیران درس این در.شود می تحلیل و تجزیه پرستاری ای حرفه

 حرفه اخالق هایصالحیت  راه این از تا کنند می تمرین و تجربه را اخالقی گیری تصمیم و شده حساس پرستاری

  .شود تقویت انها در ای
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 محتوای کمک

  

  آموزشی

نوع تکلیف و 

رائه و مهلت  ا

  نمره

نحوه ارزشیابی 

  جلسه

   روش آموزش

  )/ترکیبیآفالین/آنالین(

   اهداف رفتاری

  :دانشجو قادر باشد

عنوان جلسه نام  

  مدرس

   شماره

  جلسه

کتاب های 

معرفی   اخالق

  /شده

  مطالعه موارد

تدریس شده 

  در

 کالس

 مطالعه مطالب

  

تدریس شده 

   تا

جلسه بعدی 

و   کالس

   برایآمادگی 

 یکالسپرسش 

حضور فعال در 

  کالس

 آزمون پایان ترم

  -(سخنرانی آنالین

 )پرسش و پاسخ

%صحت  80با  فالسفهرا از دیدگاه  اخالق

 توضیح دهد. 

 90فردی را با  اخالقحرفه ای و  اخالق 

 %صحت با هم مقایسه کند. 

 80با  اخالقو تئوری های  اخالقاصول  

 %صحت شرح دهد.

%صحت بیان  80حرفه با  اخالق ویژگی های  

   .نماید

 80ی با اخالقکاربرد نظریه ها و مکاتب 

 %صحت شرح دهد.  

%صحت  90در پرستاری با  اخالقاهمیت 

 شرح دهد. 

 90در پرستاری رابا  اخالقضرورت کاربرد  

 %صحت بیان کند.  

%صحت  80در پرستاری را با  اخالقاهمیت 

دکتر 

  بیرامی

   

لم تعاریف ع

از نظر   اخالق

و  فالسفه

   اندیشمندان

   

 اخالقتعریف 

پرستاری   و 

  اهمیت آن

  اول

00/6/30  

 )مجازی(
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 .شرح دهد

کتاب های 

معرفی   اخالق

  /شده

  مطالعه موارد

  تدریس شده

 /کالسدر 

 مطالعه مطالب

  

تدریس شده 

   تا

جلسه بعدی 

و   کالس

   آمادگی برای

 یکالسپرسش 

حضور فعال در 

  کالس

  ون پایان ترمآزم

پرسش و پاسخ 

  کالمی

  -(سخنرانی آنالین

 )پرسش و پاسخ

%صحت  80را با  سالمتمفاهیم معنویت و 

 شرح دهد.  

 80معنویت را از دیدگاههای مختلف با 

 %صحت شرح دهد. 

معنویت را از دیدگاه انجمن پرستاری امریکا   

   .%صحت  توضیح دهد 80با 

بر اساس فرآیند  مراقبت معنوی از بیمار را

   .% صحت به اجرا در بیاورد 80طراحی شده با 

 80اشکال مختلف مراقبت معنوی را با 

 %صحت توضیح دهد

و معنویت را از دیدگاه قران به  اخالقفلسفه 

  .%صحت بیان کند 80

%صحت توضیح  80پزشکی رابا  اخالقکلیات  

 دهد. 

%صحت بیان  90سوگند نامه سقراط را با   

 .کند

دکتر 

  بیرامی

معنویت و  

   اخالقفلسفه 

و  سالمت

 معنویت

  دوم

00/7/6 
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کتاب های 

  درسی

  /معرفی شده

  مطالعه موارد

تدریس شده 

 سکال  در

 مطالعه مطالب

تدریس شده  

جلسه   تا

و   کالسبعدی 

   آمادگی برای

 یکالسپرسش 

حضور فعال در 

  کالس

  آزمون پایان ترم

پرسش و پاسخ 

  کالمی

 -(سخنرانی آنالین

  /)پرسش و پاسخ

 آفالین

  .%توضیح دهد 80مفاهیم کرامت را با 

%صحت را  80ارزش ها و کرامت انسانی با 

   بیان کند

   .کرامت را از دیدگاه قران شرح دهد

%صحت  80رابا  اسالمیی اخالقارزش های 

  .شرح دهد

    

کرامت انسانی و 

   ارزش

ی اخالقهای  

 اسالمی

  سوم

00/7/20 

کتاب های 

  درسی

  /معرفی شده

 مطالعه موارد

تدریس شده 

 کالس  در

 مطالعه مطالب

تدریس شده  

جلسه   تا

  کالسبعدی 

استخراج 

   کدهای

سایر  اخالقی

رشته  ها و 

ارائه در جلسه  

 کالسبعد 

حضور فعال در 

  کالس

  آزمون پایان ترم

پرسش و پاسخ 

  کالمی

  -(سخنرانی آنالین

 )پرسش و پاسخ

%صحت  80پرستاری را با  اخالقیکد های   

 بیان کند.

 80را با  اخالقیضرورت کاربرد کد های   

 .%صحت شرح دهد

دکتر 

  بیرامی

 اخالقتاریخ 

پرستاری و  

   روابط انسانی

ی اخالقکد های 

های  و راهنما

   حرفه ای

 

  چهارم

00/7/27  

 (مجازی(

کتاب های  حضور فعال در    مطالعه مطالب %صحت نام  80را با زیستی  اخالقزیر گروه  آنالین دکتر    پنجم   
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  درسی

  /معرفی شده

  مطالعه موارد

  تدریس شده در

 کالس

 تدریس شده تا

  

جلسه بعدی 

و   کالس

   آمادگی برای

 یکالسپرسش 

  کالس

  آزمون پایان ترم

پرسش و پاسخ 

 یکالم

  -(سخنرانی

  )پرسش و پاسخ

 ارائه تکلیف

 برده وتوضیح دهد. 

%صحت  80زیستی را با  اخالقاصول چهارگانه 

 شرح دهد

 80زیستی را با  اخالقاهمیت وضرورت 

  %صحت بیان کند

 اخالقاصول   بیرامی

انواع   -زیستی

  اخالق

00/8/4 

کتاب های 

  درسی

  /معرفی شده

  مطالعه موارد

  تدریس شده در

 کالس

   لعه مطالبمطا

 تدریس شده تا

  

جلسه بعدی 

و   کالس

   آمادگی برای

  یکالسپرسش 

نوشتن یک 

سناریو  که در 

   آن از یک

   مدل ارتباطی

حضور فعال در 

  کالس

  آزمون پایان ترم

پرسش و پاسخ 

 کالمی

 آنالین

  -(سخنرانی

 )پرسش و پاسخ

%صحت  80را با  اخالقیمفهوم حساسیت 

 توضیح دهد

 اخالقیمطالعاتی که در زمینه حساسیت  

  .%صحت  تجزیه و تحلیل کند 80انجام شده با 

 80رابا  خالقیافاکتور های موثر بر حساسیت 

   -.%صحت بیان  کند

%صحت  90مدل ارتباطی پزشک وبیمار را با 

 شرح دهد. 

 80با بیمار در ایران را -مدل ارتباط پزشک  

 %صحت شرح دهد

 80مدل های ارتباطی پرستار بیمار را با 

دکتر 

  بیرامی

   

حساسیتهای 

در   اخالقی

آموزش پرستاری 

بالینی/  مدلهای 

 -ارتباطی پزشک

 بیمار -پرستار

  ششم

00/8/11  

 )مجازی(
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استفاده شده 

باشد و  ارائه در 

 کالس

  %صحت نام ببرد

کتاب های 

  درسی

  /معرفی شده

  مطالعه موارد

  تدریس شده در

 کالس

   طالبمطالعه م

 تدریس شده تا

  

جلسه بعدی 

و   کالس

   آمادگی برای

 یکالسپرسش 

حضور فعال در 

  کالس

  آزمون پایان ترم

پرسش و پاسخ 

 کالمی

 آنالین

  -(سخنرانی

  )پرسش و پاسخ

 ارائه تکلیف

%صحت توضیح  80تصمیم گیری بالینی را با 

مشکالت ناشی از عدم تصمیم گیری را دهد.   

   .بیان کند

%صحت  80انواع مدل های تصمیم گیری را با 

 بیان نمایید  

%صحت  80مدل تصمیمیم گیری مگان را با  

 توضیح دهد

-در سه سطح پیش عرف اخالقی اللاستد

 .%صحت توضیح دهد 80عرف و پس عرفی با  

دکتر 

  بیرامی

اصول تصمیم 

ساس ا  گیری بر

 اخالقیمبانی 

 اخالقی معضالت

 پرستاری   در

خت حقوق شنا

احترام به    بشر و

 حقوق مددجو

  هفتم

00/8/18 
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براساس 

 یکی از

 

مدلهای 

 تصمیم

گیری  

یک 

 سناریو

مطرح  

و در 

   کالس

ارائه 

 دهد

      

  کتاب های درسی

  /معرفی شده

  مطالعه موارد

  تدریس شده در

 کالس

مطالعه 

   مطالب

تدریس 

 شده تا

  

جلسه 

بعدی 

حضور 

فعال 

در 

  کالس

آزمون 

پایان 

  ترم

 آنالین

  -(سخنرانی

پرسش و 

  / )پاسخ

 ارائه تکلیف

و  اخالقرابطه بین 

 80حقوق را به 

 %صحت بیان کند.

حقوق بیماران را    

%صحت شرح  90با 

   .دهد

انواع مسئولیت ها 

دکتر 

  بیرامی

   

   

مفاهیم 

 اخالقی

   در

قوانین  

  پرستاری

  هشتم

00/8/25 
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  کالس

و 

آمادگی 

   برای

پرسش 

 یکالس

پرسش 

و 

پاسخ 

 کالمی

 80در پرستاری را با 

 %شرح دهد

اهیم قانونی رابه مف 

%صحت تعریف  80

   .کند

استاندارد های 

خدمات حرفه ای 

 80پرستاری رابا 

 .%صحت  توضیح دهد

  

اصولی که برای 

پیشگیری از درگیری 

های قانونی باید 

توسط  پرستاران 

 80رعایت شود را با 

   .%صحت شرح دهد

حقوق پرستاران را 

%صحت لیست  80با 

  .نماید

قصورات  شایع ترین

انواع  

  قصور
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در امور پزشکی را با 

ارائه راهکارهای 

%صحت  80مناسب با  

  .به بحث بگذارد

تعهدات دانشجویان 

در رابطه با بیماران را 

  بیان کند

تخلفات انتظامی که 

پرستاران اجرا می 

 کنند را توضیح دهد

انواع خطاهای  

 80دارویی را با 

 %صحت توضیح دهد

 

  

براساس 

 یکی از

مدلهای 

 تصمیم

گیری 

یک 

 سناریو
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مطرح  

و در 

   کالس

ارائه 

 دهد

  کتاب های درسی

  /معرفی شده

  مطالعه موارد

  تدریس شده در

 کالس

مطالعه 

   مطالب

تدریس 

 شده تا

  

جلسه 

بعدی 

  کالس

و 

آمادگی 

   برای

پرسش 

 یکالس

حضور 

فعال 

در 

  کالس

آزمون 

پایان 

  ترم

پرسش 

و 

پاسخ 

 کالمی

 آنالین

  -(سخنرانی

پرسش و 

  / )پاسخ

ارائه 

 تکلیف

و  اخالقرابطه بین 

 80حقوق را به 

 %صحت بیان کند.  

 90حقوق بیماران را با 

   .%صحت شرح دهد

انواع مسئولیت ها 

 80در پرستاری را با 

 %شرح دهد.  

 80مفاهیم قانونی رابه 

   .%صحت تعریف کند

استاندارد های 

خدمات حرفه ای 

 80پرستاری رابا 

 .%صحت  توضیح دهد

  

دکتر 

  بیرامی

   

   

مفاهیم 

 اخالقی

   در

قوانین  

  پرستاری

انواع  

  قصور

  

  هشتم

00/8/25 
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اصولی که برای 

پیشگیری از درگیری 

های قانونی باید 

توسط  پرستاران 

 80رعایت شود را با 

   .%صحت شرح دهد

حقوق پرستاران را 

%صحت لیست  80با 

  .یدنما

شایع ترین قصورات 

در امور پزشکی را با 

ارائه راهکارهای 

%صحت  80مناسب با  

  .به بحث بگذارد

تعهدات دانشجویان 

در رابطه با بیماران را 

  بیان کند

تخلفات انتظامی که 

پرستاران اجرا می 

کنند را توضیح دهد 
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انواع خطاهای 

 80دارویی را با 

 %صحت توضیح دهد

 

  

 ترمیکتقویم 

شماره   عنوان درس منابع   اهداف جلسه

  جلسه

   .توضیح دهد فالسفهرا از دیدگاه  اخالق

   .فردی را با هم مقایسه کند اخالقحرفه ای و  اخالق

   .شرح دهد اخالقو تئوری های  اخالقاصول 

   .حرفه با بیان نماید اخالقویژگی های 

   .بداند اخالقیکاربرد نظریه ها و مکاتب 

   .در پرستاری شرح دهد اخالقاهمیت 

   .در پرستاری را بیان کند اخالقضرورت کاربرد 

حرفه ای کتاب  اخالقو  اخالقپرستاری/ علم  اخالق 

 پرستاری در اخالق

  اول

00/6/30  

 )مجازی(
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 .در پرستاری را شرح دهد اخالقاهمیت 

   .را شرح دهد سالمتمفاهیم معنویت و 

   .معنویت را از دیدگاههای مختلف مقایسه کند

   .معنویت را از دیدگاه انجمن پرستاری امریکا توضیح دهد

مراقبت معنوی از بیمار را بر اساس فرآیند طراحی شده به اجرا 

   .مراقبت معنوی توضیح دهد اشکال مختلفی ادر بیاورد.  

   .و معنویت را از دیدگاه قران بیان کند اخالقفلسفه 

   .پزشکی را توضیح دهد اخالقکلیات  

 .سوگند نامه سقراط را توضیح دهد

/ مراقبت معنوی/ فلسفه اخالقمعنویت و فلسفه   در پرستاری اخالقکتاب 

 پزشکی / فلسفه  پرستاری اخالق

  دوم

00/7/6 

  .مفاهیم کرامت را توضیح دهد 

   ارزش ها و کرامت انسانی را بیان کند

   .کرامت را از دیدگاه قران شرح دهد

  .را بیان کند اسالمی اخالقیارزش های 

  سوم  اخالقیو معنویت / کرامت و ارزشهای  سالمت  در پرستاری اخالقکتاب 

00/7/20 
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پرستاران امریکا ، کانادا شورای بین الملی  اخالقیسیر نظامنامه 

 و بیان کند

  .را توضیح دهد اسالمیپرستاری در جمهوری  اخالقایین نامه   

 .را در مراقبت پرستاری از بیماران بکار گیرد اخالقیراهنما های 

   .مهمترین ارزش های حرفه پرستاری را بیان کند 

   . .پرستاری را توضیح دهد اخالقیکد های 

   را شرح دهد اخالقیاربرد کد های ضرورت ک

  

   پرستاری و روابط انسانی اخالقتاریخ   در پرستاری اخالقکتاب 

 و راهنما های حرفه ای اخالقیکد های 

  چهارم

00/7/27  

 )مجازی(

  

   .زیستی را نام برده وتوضیح دهد اخالقزیر گروه 

   .زیستی را بیان کند اخالقاهمیت وضرورت 

   .زیستی را شرح دهد اخالقگانه اصول چهار

 ؛ در پژوهش اخالقجایگاه 

   اخالقانواع  -زیستی اخالقاصول   در پرستاری اخالقکتاب 

 در پژوهش اخالق

  پنجم

00/8/4 
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  .را توضیح دهد اخالقیمفهوم حساسیت 

انجام شده تجزیه و  اخالقیمطالعاتی که در زمینه حساسیت 

  .تحلیل کند

   .را بیان کند اخالقیی موثر بر حساسیت فاکتور ها

   .مدل ارتباطی پزشک وبیمار را شرح دهد

   .بیمار در ایران را شرح دهد -مدل ارتباط پزشک

  مدل های ارتباطی پرستار بیمار را نام ببرد

در آموزش بالینی پرستاری  اخالقیلزوم وجود حساسیتهای 

 ح دهدشر

در آموزش پرستاری بالینی/  اخالقیاسیتهای حس  در پرستاری اخالقکتاب 

 بیمار -پرستار -مدلهای ارتباطی پزشک

  ششم

00/8/11  

 )مجازی(

   .چگونگی تصمیم گیری بالینی را توضیح دهد

   .مشکالت ناشی از عدم تصمیم گیری را بیان کند 

   انواع مدل های تصمیم گیری را بیان نمایید

   .را توضیح دهدمدل تصمیمیم گیری مگان 

عرف و پس عرفی -در سه سطح پیش عرف اخالقیاستدالل 

   توضیح دهد

  /اخالقیاصول تصمیم گیری بر اساس مبانی    در پرستاری اخالقکتاب 

  در پرستاری اخالقی معضالت 

 شناخت حقوق بشر و احترام به حقوق مددجو

  هفتم

00/8/18 
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  .حقوق بشر و اهمیت آن بیان کند

؛  اخالقگروههای آسیب پذیر را با مصداق های اجتماعی و 

  ؛ استانداردهای خدمات حرفه ای  پرستاری ؛ مسئولیت پرستاری

شور حقوق بیمار و اصطالحات کیفری با توجه به کاربرد آن، من

  پرستار

   .و حقوق را بیان کند اخالقرابطه بین 

   .%صحت شرح دهد 90حقوق بیماران را با 

   .سئولیت ها در پرستاری را شرح دهدانواع م

   .مفاهیم قانونی را تعریف کند

   .استاندارد های خدمات حرفه ای پرستاری را توضیح دهد

اصولی که برای پیشگیری از درگیری های قانونی باید توسط 

   .پرستاران رعایت شود را شرح  دهد

  .حقوق پرستاران را لیست نماید

رات در امور پزشکی را با ارائه راهکارهای شایع ترین قصو

تعهدات دانشجویان در رابطه با بیماران مناسب به بحث بگذارد. 

  را بیان کند

  در قوانین پرستاری اخالقیمفاهیم    در پرستاری اخالقکتاب 

 قصور پرستاری/تخلف انتظامی پرستاری

  هشتم

00/8/25 



17 
 

 تخلفات انتظامی که پرستاران اجرا می کنند را توضیح دهد

  

 

  

     انواع خطاهای دارویی را توضیح دهد

 

   :روش ارزشیابی دانشجو

پرستاری و روابط حرفه ای پرستاری در یکی از بخش های مراقبت پرستاری بالینی ،ارائه راهکارها مبتنی بر  اخالقعملی ،ارائه گزارش کتبی و شفاهی از چالش های در بخش 

  اخالقیموازین و کدهای  

  روش ارزیابی واحد نظری درصد نمره 

همان جلسه /جلسات ی در خصوص ارزشیابی کالسپرسش و پاسخ  (نمره1درصد ( 5

 کالسقبلی حضور فعال دانشجو در 

 10 

 )نمره2درصد(
  ارائه تکلیف
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نمر10درصد(50

 )ه

 امتحان پایان ترم

 بخش عملی واحد  )نمره7درصد(35

نم20درصد(100

 )ره

 جمع کل 

 

  :منابع

  قران کریم

  نهج الفصاحه ، نهج البالغه

  )رساله حقوق امام سجاد (ع

   کافی، کلینی رازیاصول 

  بحاراالنوار

  1399، ، مهناز موقر. نشر جامعه نگر، چاپ سومدکتر بیرامیدر پرستاری ، طاهره  اخالق

منصوره پرستاری و ارتباط حرفه ای،  اخالق  1389و مقررات حرفه ای در فوریتهای پزشکی، عزیز شهرکی واحد، مرجان مردانی، فرهاد رضوانی. نشرجامعه نگر  اخالق

  1398 تجویدی. نشر جامعه نگر
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