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 بسمه تعالي

 دانشكده پرستاري و مامايي 

 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشكي 

 

 
 

 

 

 

 مدرس:دکتر علیرضا خاتونی

 شرح درس 

و  پيسناار   هنا   مياقبن   در حقنققي  و اخالقني  اقنااما   بنيا   الزم هنا   مهنار   و يظني   مبنايي  درس این  

 يحنق   بنا  یادگیييناگا   درس این   در .اکنن  مني  فياهم ايسايي ها  ارزش اساس بي را ا  حيفه ارتباط بيقيار 

 مني  فنيا  را پيسناار   در اخالقني  اعمنا   تقسعه ها  را  و شا  آشنا آيها خايقاد  و حققق مادجقیا  از حمای 

 قنيار  بيرسني  منقرد  اخالقني  هنا   يظيینه  اخنالق   مقضنقعا   ماهین   بي بيرسني  عالو  درس ای  در . گیييا

 درس این   در .شنقد  مني  تحلین   و تجزینه  پيسناار   ا  حيفنه  طنا  و ارتبا اعمنا   اخالقني  هنا   جنبنه  و گيفانه 

 و تجيبنه  را اخالقني  گیني   تصنمیم  و شنا   پيسناار  حسناس   کنار  زمینه در اخالقي مقضقعا  به یادگیيياگا 

 تققی  شقد. آيها در ا  حيفه اخالق ها  صالحی  را  ای  از تا کننا مي تميی 

 : دوره هدف كلي

به منظقر بکارگیيی اصق  اخالقی و رعای  ارزشهای ايسايی و  ا فياگیي مناسازیتقايهاف ای  دور   

 میباشا.  و خايقاد  آيها ا ارائه مياقباهای تخصصی به بیمار طیحيفه ای در 

 اجزاي دوره:

 اخالق پيسااری و اهمی  آ  -1

 معنقی  و فلسفه اخالق -2

 سالم  و معنقی  -3

 کيام  ايسا  و ارزشهای اخالق اسالمی -4

 پيسااری و روابط ايسايی تاریخ اخالق -5

 اصق  اخالق زیسای -6

  وستهیارشد ناپ یاسکارشن عنوان دوره:
 پرستاري داخلي و جراحي :رشته

 واحد: اخالق پرستاری و روابط حرفه ای
 : نداردنياز پيش
 یواحد عمل 5/0 –واحد نظري  1 واحد: تعداد
 2-4: دوشنبه برگزاري كالس زمان
 کار  دفتر – 12-2: سه شنبه مدرسو مكان مشاوره با  زمان

 3 كالس: شماره
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 حساسی  اخالقی در امي آمقزش پيسااری بالینی -7

 بیمار -پيساار -مالهای ارتباطی پزشک -8

 اصق  تصمیم گیيی بي اساس مبايی اخالقی در تقاب  با مشکال  حيفه ای پيسااری -9

 مفاهیم اخالقی در ققايی  پيسااری  -11

 حققق مادجق /بیمارشناخ  حققق اساسی بشيو احايام به   -11

 مسئقلی  های حيفه ای پيساارا  مبانی بي مقازی  اخالقی  -12

 مقضقعا  اخالقی در مياقب  پيسااری از گيوههای آسیب پذیي  -13

 کاهای اخالقی و راهنماهای حيفه ای  -14

 اخالق حيفه ای در يظام سالم   -15

 معضال  اخالقی و قايقيی در پيسااری )سق رفاار حيفه ای  غفل  و ...(  -16

کنننارگیيی اصنننق  اخالقنننی و رعایننن  ارزشنننهای ايسنننايی و حيفنننه ای در جيینننا  ارائنننه مياقباهنننای  ب .71

 تخصصی به مادجق/ بیمارا  خاص و خايقاد  آيها

  به تفکيک هر جلسهو رفتاری کلی اهداف 

 جلسه اول

  هدف کلی: -

 اهداف درس و تکالیف دوره آشنا شوند. دانشجویان با 

 اهداف رفتاری  -

 را بیا  کننا.اف و مشخصا  درس دايشجقیا  با اها .1

 دايشجقیا  ققايی  و مقيرا  ميبقط به دور  را بیا  کننا. .2

  را ذکي کننا.دايشجقیا  يحق  ارائه تکالیف عملی  .3

 

 جلسه دوم

 هدف کلی -

 آ   اهمی  و پيساار  اخالق تعيیف پيساار   اخالق يظي  مبايي تاریخي  جنبه ها دايشجقیا  با  

 .معنقی   آشنا شقيا و سالم  ق اخال وفلسفه معنقی 

 اهداف رفتاری  -

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 اخالق پيسااری و اهمی  آ  را بیا  کنا. .1

 کنا. بیا  را ايسايي روابط و پيساار  اخالق تاریخي جنبه ها  .2

 .کنا بیا  را آ  اهمی  و پيساار  اخالقمبايی يظيی  .3

 .دها تقضیح را اخالق فلسفه و معنقی  .4

  .دها شيح را معنقی  و  سالم .5

 جلسه سوم
 هدف کلی -

 .انده شيح را پيساار  در آ  کاربيدها  و زیساي اخالق اصق دايشجقیا  
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 اهداف رفتاری  -

  در پایا  دايشجق قادر باشا:

   را تقضیح دها.  زیساي اخالق اصق  .1

 .دها شيح را پيساار  درزیساي  اخالق اصق  کاربيدها   .2

 

 جلسه چهارم

 هدف کلی -

 آشنا شقيا. پيساار  حيفه در اخالقي ها  با دیاگا یا  ايشجقد .1

 آشنا شقيا. خايقاد  و  بیمار   پيساار   پزشك ها  ارتباطي ما  با یا  دايشجق .2

 اهداف رفتاری  -

  در پایا  دايشجق قادر باشا:

 پيساار  را بیا  کنا.  حيفه در اخالقي ها  دیاگا  .1

 خايقاد  را تقضیح دها.  و  اربیم   پيساار   پزشك ها  ارتباطي ما  .2

 جلسه پنجم

 هدف کلی -

تقسعه  و اخالقي تصمیم گیي  راهها  كيام  ايسايي  و اخالقي ارزشها  اخالقي  كاها  با دايشجقیا 

 اخالقي آشنا شقيا. اصق  سالم   و به كارگیي  يظام در حيفه ا  اخالق اخالقي  عملكيد

 اهداف رفتاری  -

 ا:در پایا  دايشجق قادر باش

 اخالقي را بیا  کنا.  كاها  .1

 كيام  ايسايي را بیا  کنا.  و اخالقي اهمی  رعای  ارزشها  .2

 اخالقي را بیا  يمایا.  تقسعه عملكيد و اخالقي تصمیم گیي  راهها  .3

 سالم  را تبیی  يمایا.  يظام در حيفه ا  يقش اخالق .4

  پيساار  را بیا  کنا. ققايی  در اخالقي مفاهیم .5

 

 جلسه ششم

 ف کلیهد -

 آشنا شقيا.  بیمار/حققق مادجق به احايام بیمار  حققق منشقر بشي  اساسي با حقققدايشجقیا  

 اهداف رفتاری  -

 در پایا  دايشجق قادر باشا:
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 تقضیح دها.  بیمار/مادجق حققق به احايام و بشي اساسي در خصقص حققق .1

 بیمار را تقضیح دها.  حققق منشقر .2

 تقضیح دها.  بیمار/حققق مادجق به احايام در ارتباط با اهمی   .3

  هفتم جلسه

 هدف کلی  -

در  قايقيي و اخالقي معضال  اخالقي  بي مقازی  مباني پيساارا  ا  حيفه ها  مسئقلی  با دايشجقیا  

 آشنا شقيا.  پيساار آمقزش  امي در اخالقي حساسی  پيساار  

 اهداف رفتاری  -

 در پایا  دايشجق قادر باشا:

  .دها تقضیح را اخالقي مقازی  بي مباني ا  فهحي ها  مسئقلی  .1

 در پيساار  را ذکي يمایا.  قايقيي و اخالقي معضال  .2

 را تقضیح دها.  آمقزش پيساار  امي در اخالقي حساسی  .3

 

 هشتم جلسه

 آشنا شقيا.   پذیي آسیب گيو  ها  از پيساار  مياقب  در اخالقي مقضقعا  با دايشجقیا 

 اهداف رفتاری  -

 ن دانشجو قادر باشد:در پایا

 بحث يمایا.   را آسیب پذیي گيوهها  از پيساار  مياقب  در اخالقي مقضقعا  .1

 

 نهم الی هفدهم جلسه

 هدف کلی

 . را فيا بگیييابالی  خصقصیا  اخالقی خقیش و محیط دايشجقیا  اهمی   تجزیه و تحلی  

  اهداف رفتاری جلسه

 در پایا  دايشجق قادر باشا:

 قيار دهنا. تجزیه و تحلی  را مقرد  بالی  و محیط  یشی خقاخالق حيفه ا -1

تجزیه و تحلی  ارزشهای اخالقی و کيام  ايسايی در محیط های بیمارساايی را میزا  رعای   -2

 در قالب پاورپقین   ارائه يماینا.  کننا و

 .دهنا يشا  حساسی  اخالقی در حيفه پيسااری مقضقعا  به يسب  -3

 

 منابع

 کيیم قيآ  -1

 البالغه يهج -2

 يهج الفصاحه -3

 السالم علیه سجاد امام حققق رساله -4
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 1365 االسالمیه؛ دارالكاب :تهيا  .کافي اصق  .یعققب اب  محما راز   کلیني -5

 بحارااليقار -6

 1364اسالمي  تبلیغا  سازما  اياشارا  :تهيا  .فلسفه آمقزش .محماتقي یزد   مصباح -7

 خمیني  امام پژوهشي و آمقزشي مؤسسه اياشارا  :قم .اسالمي عيفا  جساجق  در .محماتقي یزد ؛ مصباح -8

1387 

 1383  .فيدا بيا  اياشارا  :تهيا .  2و  1  ج اخالقي مالحظا  و پزشك  .باقي الریجايي  -9

 1388 زمساا  او   چاپ جامعه و طب اياشارا :  تهيا . معنق  سالم  . بهزاد دمار    -11

 1354 تشیع  اياشارا  :قم .تشیع معنقی  .حسی  محما طباطبایي  -11

 1361 صارا  اياشارا  :تهيا    .معنق  آزاد  .ميتضي مطهي   -12

 . مذهب و روايپزشكي روايشناسي  مشايك مقارد در پژوهش ها  زمینه و مقضقعا   .جعفي بقالهي   -13

  1376   6و  11شمار   سقم سا  رفاار  و ايایشه

 1384  تهيا  .ایيا  پزشكي علقم دايشگا  .  ا حيفه سقءرفاار و پزشكي اخالق . منصقر اشيفي  -14

 امقر دفاي سالم  معاوي  بهااش   وزار  .پيساار  در اخالقیا  . ياهیا يیي   دهقا  .سقدابه جقالیي -15

   پيساار 

138

 
20.Gladys l. et al. Bioethical decision making in nursing. New York: springer Co. 2015 

21. Janie B. and Karen L. Nursing Ethics. Boston: Jones and Bartelett Publication. 2005 

  روش تدریس:

  ، بحث گروهیسخنرانی، پرسش و پاسخبخش تئوری:  -

  عملی: بخش -

 
 شایع در خصقص مسائ  و چالشهایاز مجال   معابي خارجي مقاله   یک تيجمه و ارائه  .1

  در پيسااری اخالقی

 در پيسااری ای حيفه روابط و پيسااری اخالق چالشهای از یکی فاهیش و کابی گزارش ارائه .2

 اخالقی کاهای و مقازی  بي مبانی راهکارها بالینی ؛ و ارائه پيسااری مياقب  بخشهای از یکی

 
 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  در کالسميتب و به مققع حضقر  .1

 عام اسافاد  از تلف  هميا  و تبل  در كالس .2
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 تکالیف در ما  مقير  ارائه .3

 مشارک  فعا  در بحث های گيوهی .4

 ايجام مطالعا  کاابخايه ای به منظقر افزایش معلقما   .5

 سا  اخیي( بيای ارائه تکالیف عملی  4اسافاد  از منابع جایا )در باز  زمايی  .6

 سنجش و ارزشيابی
 

 ساعت تاريخ نمره مونآزروش  آزمون

 يک ترجمه و ارائه 

 مقاله  در خصوص

 مسائل و چالشهای

در  اخالقی شايع

 پرستاری

  2-4 17لی  9جلسه  5 چک لیس  

ارائه گزارش کتبی و 

شفاهی يکی از 

چالشهای اخالق 

در بخش های  پرستاری

 درمانی

  2-4 17لی  9جلسه  5 چک لیس 

 آزمون پايان ترم
تشيیحی و 

 چهارگزینه ای
11 

طبق تاریخ اعالمی 

 از سقی آمقزش
- 

 

 هجلس به تفکیک هرمطالب  فهرست رئوس

وسیله کمک  موضوع جلسه

 آموزشی

22/6/95 
رایايه   دور  و يحق  ارائه تکالیف با اهااف آشنایي درس  معيفي

 پيوژکاقر

29/6/95 

 و پيساار  اخالق پيساار   تعيیف اخالق يظي  مبايي تاریخي  جنبه ها 

 معنقی   و سالم  اخالق  وفلسفه معنقی  آ   اهمی 
ه  رایاي

 پيوژکاقر

5/7/95 
رایايه   پيساار  در آ  كاربيدها  و زیساي اخالق اصق 

 پيوژکاقر

12/7/95 

 پيساار   پزشك   ها  ارتباطي ما  و پيساار  كار در اخالقي ها  دیاگا 

 وخايقاد   بیمار
رایايه  

 پيوژکاقر

19/7/95 

 گیي تصمیم  راهها  كيام  ايسايي  و اخالقي ارزشها  اخالقي  كاها 

سالم   به  يظام در حيفه ا  اخالق اخالقي  تقسعه عملكيد و اخالقي

 اخالقي اصق  كارگیي 

رایايه  

 پيوژکاقر

26/7/95 
 بیمار  حققق منشقر حققق بیمار  به احايام و بشي اساسي حققق شناخ 

 بیمار/حققق مادجق به احايام

رایايه  

 پيوژکاقر

3/8/95 

 قايقيي و اخالقي معضال  اخالقي  مقازی  بي مباني ا  حيفه ها  مسئقلی 

 آمقزش پيساار  امي در اخالقي حساسی  در پيساار  
رایايه  

 پيوژکاقر

11/8/95 
رایايه    پذیي آسیب گيو  ها  از پيساار  مياقب  در اخالقي مقضقعا 

 پيوژکاقر

17/8/95 

 

ارائه گزارش کابی و شفاهی  یکی از چالشهای اخالق پيسااری  -

ط حيفه ای پيسااری در یکی از بخشهای مياقب  و رواب

رایايه  

 پيوژکاقر
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 پيسااری بالینی

 ارائه راهکارها مبانی بي مقازی  و کاهای اخالقی  -

 ارائه شفاهی دو مقاله در خصقص مسائ  وچالشهای اخالقی -

24/8/95 

 

ارائه گزارش کابی و شفاهی  یکی از چالشهای اخالق پيسااری  -

ااری در یکی از بخشهای مياقب  و روابط حيفه ای پيس

 پيسااری بالینی

 ارائه راهکارها مبانی بي مقازی  و کاهای اخالقی  -

 ارائه شفاهی دو مقاله در خصقص مسائ  وچالشهای اخالقی -

رایايه  

 پيوژکاقر

1/9/95 

 

ارائه گزارش کابی و شفاهی  یکی از چالشهای اخالق پيسااری  -

بخشهای مياقب   و روابط حيفه ای پيسااری در یکی از

 پيسااری بالینی

 ارائه راهکارها مبانی بي مقازی  و کاهای اخالقی  -

 ارائه شفاهی دو مقاله در خصقص مسائ  وچالشهای اخالقی -

رایايه  

 پيوژکاقر

8/9/95 
رایايه   تعطی  رسمی -

 پيوژکاقر

15/9/95 

ارائه گزارش کابی و شفاهی  یکی از چالشهای اخالق پيسااری  -

ه ای پيسااری در یکی از بخشهای مياقب  و روابط حيف

 پيسااری بالینی

 ارائه راهکارها مبانی بي مقازی  و کاهای اخالقی  -

 ارائه شفاهی دو مقاله در خصقص مسائ  و چالشهای اخالقی -

رایايه  

 پيوژکاقر

22/9/95 

ارائه گزارش کابی و شفاهی  یکی از چالشهای اخالق پيسااری  -

در یکی از بخشهای مياقب  و روابط حيفه ای پيسااری 

 پيسااری بالینی

 ارائه راهکارها مبانی بي مقازی  و کاهای اخالقی  -

 ارائه شفاهی دو مقاله در خصقص مسائ  و چالشهای اخالقی -

رایايه  

 پيوژکاقر

29/9/95 

ارائه گزارش کابی و شفاهی  یکی از چالشهای اخالق پيسااری  -

های مياقب  و روابط حيفه ای پيسااری در یکی از بخش

 پيسااری بالینی

 ارائه راهکارها مبانی بي مقازی  و کاهای اخالقی  -

 ارائه شفاهی دو مقاله در خصقص مسائ  وچالشهای اخالقی -

رایايه  

 پيوژکاقر

6/11/95 

ارائه گزارش کابی و شفاهی  یکی از چالشهای اخالق پيسااری  -

و روابط حيفه ای پيسااری در یکی از بخشهای مياقب  

 ااری بالینیپيس

 ارائه راهکارها مبانی بي مقازی  و کاهای اخالقی  -

 ارائه شفاهی دو مقاله در خصقص مسائ  وچالشهای اخالقی -

رایايه  

 پيوژکاقر

13/11 

ارائه گزارش کابی و شفاهی  یکی از چالشهای اخالق پيسااری  -

و روابط حيفه ای پيسااری در یکی از بخشهای مياقب  

 پيسااری بالینی

 ه راهکارها مبانی بي مقازی  و کاهای اخالقی ارائ -

 ارائه شفاهی دو مقاله در خصقص مسائ  وچالشهای اخالقی -

رایايه  

 پيوژکاقر

  
 مارس: دکاي خاتقيی   

 

 مایي گيو : خايم پيوی  عباسی   
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 : دکاي امیي جاللیEDOمسقو   


