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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :شرح درس

برا  یو مهارتها   یدرس مباني نظر  نیا برقرارنوزادان    یپرستار  یاقدامات اخالقي در مراقبت ها  یالزم  ارتباط   یو 

اخالقي، دیسترس و و تئوریهای  اصول  با    رانیدرس فراگ  ن ی. در اارائه مي نماید انساني    یارزشها  را بر اساس  یاحرفه 

انتهای زندگي نوزاد، ارتباط با خانواده و انتقال خبر بد  مراقبت  تضاد اخالقي آشنا شده و نحوه رعایت اصول اخالقي در  

عالوه بر آشنایي با جنبه های اخالقي در تصمیم گیری، شناخت مستندات قانوني و آگاهي از   همچنین را مي آموزند. 

 ، موضوعات و چالشهای اخالقي در مراقبت از نوزادان مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد.   اخالقي و  مسئولیتهای قانوني  

 

 اهداف کلی: 

 شناخت اصول اخالقي، قانوني و حرفه ای در بخش مراقبت ویژه نوزادان و آشنایي با چالشها و راه حلهای آن 

 

 اهداف رفتاری: 

 پس از پایان این درس انتظار می رود دانشجو بتواند: 

 تبیین کند.  ،اصول اخالقي در مراقبت از نوزادان را با ذکر مثالهای مراقبتي مرتبط ✓

 با تئوریهای اخالقي آشنا شده و آنها را با یکدیگر مقایسه نماید.  ✓

 گروه آموزشی پرستاری کودکان و نوزادان

 Course Syllabusشناسنامه درس 

  515577 شماره درس:                   در مراقبت از نوزاداناصول اخالقی، قانونی و حرفه ای  عنوان  درس:

 ندارد  :پیش نیاز دروس                                                         واحد نظری 1: واحدنوع و تعداد 

 1401-1402اول نیمسال تحصیلی:         کارشناسی ارشد مراقبت ویژه نوزادان 1ترم  فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

  طبق اعالم آموزش :کالس مکان                                                                10تا  8یکشنبه ها :کالس زمان
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 با بیان یک سناریو توضیح دهد. تفاوت دیسترس اخالقي، چالش و تضاد را  ✓

کرده و نکات خاص آن در تفاوت با مراقبتهای معمول را  مراقبت مراحل انتهایي زندگي یک نوزاد را تشریح   ✓

 ذکر کند. 

 نحوه تعامل با والدین نوزاد بستری و چگونگي انتقال خبر بد را از طریق ایفای نقش نشان دهد.  ✓

 حساسیت و تصمیم گیری اخالقي را بداند و کاربرد آن را در محیط بالین تشریح نماید.  ✓

مسئولیت قانوني و معضالت اخالقي و قانوني در پرستاری آشنا شده و برنامه خود را در با مستندات قانوني،  ✓

 ارتباط با مدیریت این موارد در محیط کار تبیین کند. 

 با چالشهای اخالقي مراقبت از نوزادان آشنا شده و بتواند برای رفع آنها نظرات سازنده ارائه نماید.    ✓

 

    

 آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:  روش تدریس)در جلسات حضوری،   

در جلسات حضوری: سخنراني تعاملي، بحث در گروههای کوچک، یادگیری همتامحور، ایفای نقش، یادگیری مبتني 

 بر حل مسأله، یادگیری مبتني بر سناریو 

 کالس وارونه، یادگیری مبتني بر سناریوی متنيسخنراني تعاملي،  در جلسات آنالین: 

 آفالین: سخنراني، یادگیری مبتني بر مباحثه در قسمت گفتگوی سامانه نوید در جلسات 

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 متناسب با شیوه تدریس )نرم افزار آفیس، نرم افزار تولید مولتي مدیا، پروژکتور(

 

 وظایف فراگیران )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:

 در جلسات حضوری:

 حضور به موقع و فعال در کالس درس 

 ارائه سمینار کالسي به همراه دو مقاله مرتبط

 در جلسات آنالین: 

 حضور در روم با میکروفن و دوربین روشن

 مشارکت فعال در کالس 

 در جلسات آفالین: 

 شرکت در بحثهای گروهي مرتبط با موضوع درس در قسمت گفتگوی سامانه نوید 

 ته شده در سامانه نوید انجام تکالیف در نظر گرف
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 قوانین و مقررات کالس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:

 در جلسات حضوری:

 نداشتن تأخیر و غیبت غیرموجه 

 عدم استفاده از موبایل  

 در جلسات آنالین: 

 نداشتن تأخیر و غیبت غیرموجه 

 در جلسات آفالین: 

 بارگزاری به موقع تکالیف و یا انجام گفتگو در سامانه نوید  

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
 

 20نمره از   فعالیت ردیف 

 نمره 2 انجام تکالیف ارائه شده  1

 نمره 1 مشارکت فعال در کالس  2

 نمره 2 مشارکت فعال و با مطالعه قبلي در کارگاه  3

 نمره 15 امتحان پایان ترم 4
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 جدول زمان بندی کالس 

  شماره درس:           اصول اخالقی، قانونی و حرفه ای در مراقبت از نوزادانعنوان درس: 

 1401- 1402نیمسال اول سال تحصیلی سال:  نیمسال تحصیلی و                              515577

  10تا  8یکشنبه ها ساعت   زمان:                          کارشناسی ارشد مراقبت ویژه نوزادان  1ترم  فراگیران: 

   

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 
 مدرس  فعالیت یادگیری نوع جلسه  عنوان جلسه  ساعت   /تاریخ ردیف 

1 10/7/1401 

معرفي درس و اصول اخالقي در مراقبت 

 ویژه نوزادان 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

بیان تجربه و پرسش و  

 پاسخ 
خانم دکتر 

 جعفری 

2 17/7/1401 

  ☒ حضوری تئوریهای اخالقي

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

آقای دکتر   پرسش و پاسخ 

 شهریاری 

3 24/7/1401 

دیسترس اخالقي، چالش و تضاد در 

 مراقبت

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

آقای دکتر   نمونه مورد و  سناریو 

 شهریاری 

4 1/8/1401 

،  اخالق مراقبت انتهای زندگي نوزاد

 و ارتباط با خانواده انتقال خبر بد

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

بیان تجربه، سناریو و 

 پرسش و پاسخ 
خانم دکتر 

 جعفری 

5 8/8/1401 

اصول قانوني در بخش و مستندات 

 قانوني )رضایت/ برائت(

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

بیان تجربه، سناریو و 

 پرسش و پاسخ 
آقای دکتر  

 شهریاری 

6 15/8/1401 

اخالقي و  معضالت مسئولیت قانوني و  

 قانوني در پرستاری

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

بیان تجربه، سناریو و 

 پرسش و پاسخ 
آقای دکتر یزدان  

 نیک

7 22/8/1401 

اخالقي و تصمیم گیری حساسیت 

 اخالقي

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 یاوری خانم دکتر  سناریو و پرسش و پاسخ 

8 29/8/1401 

و مراقبت  موضوعات و چالشهای اخالقي 

 معنوی 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

سناریو و بیان تجربه، 

 پرسش و پاسخ 
خانم دکتر 

 جعفری 

9 6/9/1401 

  ☒ حضوری نوزادان  کارگاه اخالق حرفه ای پرستاری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 گروه اساتید  -

10 7/9/1401 

  ☒ حضوری نوزادان  کارگاه اخالق حرفه ای پرستاری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 گروه اساتید  -

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 


