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، حساسیت و تصمیم . اخالق در پرستاری و پزشکی، نظریه ها و مکاتب اخالقی، بحث های مربوط به حقوق مددجویان، ارتباط با بیمار  اخالق زیستی  اخالق،  ییربنا یز  میمفاه  سیدرس با تدر  نیر اد
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 ات حرفه ای اخالق در پرستاری و ارتباط يدانشجو با اصول کل ييآشنا  :هدف کلي درس

 ، بحث گروهی (، پرسش و پاسخ لم یسخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی )اسالید ،پاورپوینت، ف  :روش آموزش
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 اجرای درس: شيوه

 مقدمه  ▪

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت   پرسش و پاسخ  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 بندی ع جم ▪

 دقيقه   10مدت زمان :    

 دقيقه   30مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان :    

 دقيقه   30مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان :    

 

 ی ارزشيابي نحوه

 : یواحد تئور  يابيارز
 نمره(  14)ترم  انیآزمون پا •
 ت کالسحضور فعال و منظم در جلسا •
 نمره( 2)( یشده )بصورت مجاز نییتعکنفرانس در مورد موضوعات  کیارائه  •

 واحد عملي :   ارزيابي
 جلسه کارگاه آموزشی و ارائه نقدهای مرتبط  با موضوعات مطرح شده از سوی گروه ها  یکشرکت فعال در -1

 باشد.  يجبران نم  جلسه قابل  ني در ا  بتيباشد و غ  يم  يجلسه کارگاه الزام : حضور در  حيتوض
  :(نمره 4زیر ) دو محوریکی از اخالقی مشاهده  شده در بیمارستان در  یمسائل و چالش هاصوص در خ یبصورت کتبارائه نقد -2
 مسائل اخالقی و حقوق بیمار  •
 ارتباطات بین پرستار، پزشک و بیمار  •

 : در ارائه نقد موارد زیر را مدنظر قرار دهید.  توضیح
 ده وتشریح کنید.  نموقد توجه االت در ن( گزارش دقیق از رویداد سپس به این سئوالف
 ( چه احساسی داشتم؟   ب
 ( چه کار کردم؟   ج
 ( اگر یک بار دیگر در چنین وضعیتی قرار بگیرم چه می کنم؟  د
 هـ( چه کار می توانستم انجام دهم ولی انجام ندادم؟  
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تاريخ 
برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
روش  
 تدريس

وسايل کمك 
 اهداف  ه حيط آموزشي

 سه اول جل

 

 اخالق در پرستاری و اهميت آن

 

 تاريخ و فلسفه اخالق در پرستاری

 
 
، یسخنران

پرسش و  
 پاسخ 

 
 
 

ویدوئو پروژکتور و 
 برد  تیوا، کامپیوتر

 شناختی
 عاطفی 

 کند.  فیاخالق را تعر
 را شرح دهد.  یاخالق در پرستار تیاهم
 توجه نشان دهد.  یاخالق پرستار تیضرورت و اهم به

 کند.  سهیمقا نینو  ینموده و با اخالق پزشک فیرا تعر یپزشک اخالق 
 . د ینما انیکرده و کاربرد آن را ب فیاخالق را تعر فلسفه
 کند.  حیفلسفه اخالق را تشر قلمرو

 ها و انواع مکاتب اخالق را شرح دهد.  هینظر
 . دی نما انیرا ب یاز اخالق پرستار یا خچهیتار

   دیماشرکت ن یدر مباحث مربوط به اخالق حرفه ا  فعاالنه

 جلسه دوم

 

 

 اصول اخالق زيستي و کاربردهای آن در پرستاری 

 
سخنرانی ، 
پرسش و  

 پاسخ 

 
 

 و پروژکتور  ویدوئو
 برد  تیوا، کامپیوتر

 
 

 شناختی

 . اخالق زیستی را تعریف کند

 . کند رت اخالق زیستی را بیان اهمیت و ضرو

 . ح دهدپیشینه اخالق زیستی را شر

 . اخالق زیستی را عنوان کندقلمرو 

 . نماید تشریح را زیستی اخالق  اصول

 جلسه سوم 

 

 

 

 ، پرستار، بيمار های ارتباطي پزشك  مدل

 
 
،  یسخنران

پرسش و  
 پاسخ 

 

 
 

ر و ویدوئو پروژکتو

برد  تیکامپیوتر، وا  شناختی 

 .را شرح دهد ماریب -ارتباط مؤثر پزشک تیاهم

 .را شرح دهد ماریب -ارتباط پرستار تیاهم

 .توجه نشان دهد ماریارتباط مؤثر با ب  یبرقرار تیاهم به

 .دینما بیو ترغ  قیتشو ماریارتباط اثربخش با ب یبرقرار یخود را برا همکاران

 .د ینما  فیرا تعر یارتباط یها مدل

 .را شرح دهد ماریپزشک، پرستار و ب  یارتباط یها مدل

 د ینما ریرا تفس یارتباط یمدل ها کاربرد
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 جلسه چهارم 

 

 بشر و حقوق مددجويان  حقوق اساسي

 

،  یسخنران

پرسش و  

 پاسخ 

 

کتور و ویدوئو پروژ

برد  تیوتر، واکامپی  

 
 

 شناختی

 .کند فیرا تعر ماریحقوق ب

 .کند انیرا ب ماریحقوق ب تیاهم

 .را درک کرده و به آن توجه نشان دهد ماریحقوق ب تیاهم

 .دهد  حیرا توض ماریحقوق ب منشور

 کند   یم بیو ترغ  قیتشو ماریحقوق ب  تیهمکاران را به رعا ریسا

 مجلسه پنج

 

 

گيری اخالقي در   حساسيت اخالقي و تصميم 

 پرستاری 

 

 

 

،  یسخنران

پرسش و  

 پاسخ 

 

 

 

ویدوئو پروژکتور و 

برد  تیکامپیوتر، وا  

 

 

 

 

 شناختی

 
 

 .کند  فیرا تعر یمشکل اخالق

 .را شرح دهد یمشکالت اخالق انواع

 را یحرفه او  یفرد ینقش ارزش ها  تیکرده و اهم فیها را تعر ارزش

 .دینما ریو تفس حیتشر

 .را شرح دهد یدر پرستار  یاخالق یبروز تنگناها  قیو مصاد موارد

 .را شرح دهد  ی عمل اخالق یو عناصر اصل اجزاء

 .کند فیرا تعر یاخالق یریگ میتصم

 .دینما انی را ب یاخالق یریگ میتصم ندیفرا

   را شرح دهد  یاخالق یریگ  میتصم یها مدل

 جلسه ششم 

 

 

ی خاص و گروههای ها   ات اخالقي در بخش ظمالح

 پذير   آسيب

 

 

،  یسخنران

پرسش و  

 پاسخ 

 

 

تور و دوئو پروژکوی

برد  تیکامپیوتر، وا  

 
 
 

 شناختی

 .دینما ریو تفس حیقبل از تولد انسان را تشر  یمباحث اخالق

 .را شرح دهد نیدر موارد سقط جن  یاخالق مالحظات

 .کند ریو تفس حیرا تشر یانسان  اتیخاتمه ح یها چالش

 .کند ریو تفس حیرا تشر یدر برخورد با موارد خودکش  یاخالق مالحظات

 را  تیو صالح تیافراد فاقد ظرف یبرا یریگ میدر تصم  یاخالق مالحظات

 .کند ریو تفس حیتشر

 .کند  حیاعضاء و بافت ها را تشر وندیدر پ   یاخالق مالحظات

   کند ریو تفس حیانسان را تشر یدر همانندساز یو مسائل اخالق  مالحظات
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 .مثل را شرح دهد دیدر تول نی نو ی ها یفناور یموضوعات اخالق

 شرح را( و ..HIVخاص ) مارانیدر مراقبت و درمان ب یو مسائل اخالق  مالحظات

 .دهد

 .کند  انیدر مراقبت و درمان سالمندان را ب یو مسائل اخالق  مالحظات

 را شرح دهد یروانپزشک یدر بخشها یو مسائل اخالق  مالحظات

 جلسه هفتم

 

 

 

کدهای اخالقي و راهنماهای حرفه ای در 

 پرستاری 

 

 

 

،  یسخنران

پرسش و  

 پاسخ 

 

 

 

ویدوئو پروژکتور و 

 برد  تیکامپیوتر، وا

 

 

 

 شناختی

 . دی نما فیرا تعر ی اخالق یکدها

 را شرح دهد.  یاخالق ی و کاربرد کدها ضرورت

 د ی نما یرا معرف  یرستاراخالق در پ  یکدها

 را شرح دهد.  یپرستار ی اخالق یکدها اهداف

 کایوضع شده توسط انجمن پرستاران آمر یپرستار  یاخالق ی و کدها مقررات

(ANA) کند.  انی را ب 

 ح یرا تشر رانیا یاسالم یدر جمهور  یاخالق پرستار نییمهم در آ موراد

 د ینما

 جلسه هشتم

 

 

 

 

چالشها و معضالت     ،مفاهيم اخالقي در قوانين

 اخالق

 

 

 

،  یسخنران

پرسش و  

 پاسخ 

 

 

 

ویدوئو پروژکتور و 

برد  تی، واکامپیوتر  

 

 

 

 شناختی

 را شرح دهد .  نیدر قوان یاخالق م یمفاه

 . دی نما ریو تفس سهیرا مقا یقانون و اخالق در حرف پزشک گاه یجا

 دهد.  حیرا توض یاخالق نیبر مواز یمبتن یحرفه ا یها تیمسئول

 . دینما فیرا تعر یحرفه ا یاستانداردها

 کند.  انیرا ب یحرفه ا یاستاندارد ها نیتدو یالزم برا یها  یژگیو

 را شرح دهد.  یدر پرستار یها و مالحظات اخالق  چالش

 کند.  حیرا تشر یدر حِرَف پزشک یحقوق نیقوان

 . دی نما انی را با ذکر مثال ب( Malpractice)  ریتقص ای عملکرد نامناسب  انواع

 را نام ببرد  یحِرَف پزشک نیاز شاغل تیشکا عیشا موارد
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 جلسه نهم

 

 های اخالقي در پرستاری  کارگاه چالش

 

،  یسخنران

پرسش و  

 پاسخ 

ویدوئو پروژکتور و 

برد  تیکامپیوتر، وا  

 

 یشناخت
 

 ها، حقوقی و ارتباطی در پرستاری و نقد آنش های اخالقی ارائه موارد چال
 

 جلسه دهم

 

 های اخالقي در پرستاری  کارگاه چالش

،  یسخنران

پرسش و  

 پاسخ 

ویدوئو پروژکتور و 

برد  تیکامپیوتر، وا  

 

 یشناخت

 
 ها، حقوقی و ارتباطی در پرستاری و نقد آنارائه موارد چالش های اخالقی 

 
 

 


