
 

 

 
 
 
 
 

 به نام آن که جان را فکرت آموخت

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح درس:

اخلاق بخش جدايي ناپذير از حرفه پرستاري است در واقع بايدها و نبايدهايي كه پرستاران بايستي از آن تبعيت نمايند و درعهد و 

تكميل كننده نقش قوانين درحرفه پرستاري پيمان حرفه اي خود آن را محترم شمارند اخلاق در پرستاري به حساب مي آيد اخلاق 

 است.

 

 هدف کلی درس:

دانشجويان در اين درس با اهميت اخلاق پرستاري، مفاهيم اخلاقي و قوانين پرستاري، تيوري هاي اخلاق، ارزش ها و نظام نامه هاي 

مسائل اخلاقي در موقعيت هاي خاص  اخلاق، تصميم گيري اخلاقي در پرستاري، اخذ رضايت نامه، ارتبط حرفه اي، سلامت معنوي و

 و در دوران هاي مختلف زندگي آشنا خواهد شد.

 

 اهداف رفتاری:

 : باشد قادر دانشجو است امید کلی هدف به توجه با درس این پایان در

 ضرورت اخلاق در علوم سلامت و پرستاري را تعريف كند .1

 اخلاق در پرستاري را توضيح دهد كدهاينظريه هاي مربوط به اصول اخلاقي در پرستاري و  .2

سلامت بزرگسالان گروه آموزشي  

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 511357شماره درس:                      و ارتباط حرفه ای عنوان  درس: اخلاق پرستاری

                           ندارد  دروس پیش نیاز:واحد عملي          5/0واحد نظری،  1 نوع و تعداد واحد:  

                           1401-1402اول سال نیمسال تحصیلي:              کارشناسي پرستاری 5ترم فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

 6کلاس  مکان کلاس:                                        شنبه 10-12            زمان کلاس:

 14-16شنبه  زمان حضور در دفتر کار:                                         دکتر محسن شهریاریمسئول درس:  

 37927549شماره تماس:   
    Email : shahriari@nm.mui.ac.ir  

 کین زدانیدکتر  یاری: دکتر شهرانیآقا ،یدکتر کشور ،یدکتر جعفر  اساتید درس:



 

 

 
 
 
 
 

 اصول اخلاق حرفه اي در  پرستاري  را توضيح دهد. .3

 ارزش هاي اخلاقي پرستاري در مراقبت از بيمار را بشناسد .4

 اخلاق پرستاري در دوره هاي مختلف زندگي را توضيح دهد .5

 دهد حيرا توض حيات انيو پا يدر  دوران سالمند يملاحظات اخلاق .6

 مورد استفاده قرار دهد ينيبال طيو گزارش خطا را بتواند در  مح يريشگيپ ،يپرستار يخطاها مار،يب يمنيا .7

 كند فيرا بشناسد و تعردر پرستاري  ي و حقوقيقانونموضوعات  .8

 كند فيرا تعر يدر پرستار يو قانون يحرفه ا مقررات .9

 .دينما انيپرستار را بشناسد و ب يبرا يقانون يو حفاظ ها ماريب منشورحقوق .11

 مراقبت معنوي و ابعاد آن را توضيح دهد. .11

  ها، يک كيس اخلاقي ارايه كندگروهي هم از كمک با و كلاسي هايآموخته اساس بر بستري بيمار يک براي .12

 آموزشي اخلاق،  بتواند در كارگاه اخلاق ان را توضيح دهد  كيس بر مبتني .13

 

 تفکیک(:روش تدریس)در جلسات آفلاین و جلسات آنلاین به 

 ياخلاق يدر باره موضوعات و چالش ها ويسنار ليو تحل هاراي، پرسش و پاسخ، بحث گروهي و سخنراني

 

 وظایف فراگیران )در جلسات آفلاین و جلسات آنلاین به تفکیک(:

 و رعايت نظم و ترتيب در جلسات  حضور به موقع .1

مجاز به شركت در امتحان پايان ترم نبوده و براي وي نمره در صورت داشتن غيبت بيش از چهار هفدهم كل جلسات، دانشجو  .2

 صفر منظور خواهد شد.
 و مشاركت در پرسش و پاسخ ها حضور فعال در كلاس .3

 .شودهاي يادگيري نظير انجام تكليف، شركت در آزمون و گفتگو به منزله حضور دانشجو در كلاس درس محسوب ميانجام فعاليت .4
 است. الزامي كوييز و ترم پايان و رمت ميان هايآزمون در شركت .5
 باشد. مي 111 از 51معادل 21از 11درس واحد اين در شدن قبول منظور به نمره حدنصاب كسب .6
 

 (:کیبه تفک نیو جلسات آنلا نیآفلا ،یو مقررات کلاس)در جلسات حضور نیقوان

 باشند. داشته پرستاري مفاهيم پايه و داروشناسي درس در شده تدريس مباحث بر درسي، مروري واحد اين شروع از قبل .1

 داشته فعال مشاركت يادگيري،– ياددهي در فرايند و دهند انجام درس موضوع با رابطه در مقدماتي مطالعه درس جلسه هر شروع از قبل .2

 .باشند

 كوشا باشند پاسخ و پرسش در فعال، مشاركت دادن گوش و در  فعاليتهاي يادگيري نظير باشند داشته كلاس انلاين در فعال حضور .3

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 :وه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابینح  

 02نمره از  فعالیت ردیف

 1 انجام تکالیف  1

 6 آزمون  میان ترم  3

 1 حضور فعال در کلاس  4

 4 کارگاه  5

 8 امتحان پایان ترم  6

 

 منابع اصلی و محتواهای ضروری یادگیری:

 يكارشناس يبر اساس سرفصل برنامه آموزش يوروابط حرفه ا  يو همكاران. درسنامه اخلاق پرستار دهيآتش زاده شور .1

 .1399 ،يبهشت ديشه  ي. تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشكيپرستار

. انتشارات دانشگاه علوم يدر اخلاق پرستار ي. مطالعات موردالسادات¬ميمر ،يهاشم ،يكبر ،يمحسن، صالح ،ياريشهر .2

 .1399اصفهان  يپزشك

 1392گروه مؤلفان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اخلاق و قانون در پرستاري و مامايي، انتشارات دانشگاه،  .3

( ، نشر و تبليغ بشري  تهران 1مفاهيم پرستاري بخش )افسانه افتخاري منش و ديگران. اصول پرستاري تيلور : .4

1395  

 :یادگیری بهتر برای مفید و محتواهای منابع

Elsevir WWW.mui.ac.ir )– دانشجویان گرامی می توانند جهت انتخاب مقاله به سایت دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایند:  

Proquest – Ovid – Pubmed) 
 پايگاه اينترنتي مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي

 مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكيپايگاه اينترنتي 
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 جدول زمان بندی کلاس

                               111115شماره درس:           و ارتباط حرفه ای عنوان درس: اخلاق  پرستاری

    شته تحصیلی:    کارشناسی پرستاری                      ر                 1441-1441سال: اول  نیمسال تحصیلی و 

 14-11شنبه  زمان:                                  1گروه   1فراگیران:    ترم 

 ها: دکتر جعفری، دکتر کشوری، آقایان: دکتر شهریاری دکتر یزدان نیکاساتید درس: خانم
      

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

تاریخ/  ردیف

 ساعت 

 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه

معرفی درس، تاریخچه و اهمیت اخلاق در  11/6/1441 1

 پرستاری

 ☐ حضوری

☐آنلاین   

☐آفلاین   

مشارکت در مباحث 

 پاسخ و کلاسی و پرسش

آقای دکتر 

 شهریاری

 ☐ حضوری ارزش های اخلاقی  تئوری های اخلاق و 1/5/1441 1

☐آنلاین   

☐آفلاین   

مشارکت در مباحث 

 پاسخ و کلاسی و پرسش

آقای دکتر 

 شهریاری

 ☒ حضوری پرستاریاصول اخلاق حرفه ای  1/5 1

☐آنلاین   

☐آفلاین   

مشارکت در مباحث 

 پاسخ و کلاسی و پرسش

آقای دکتر 

 شهریاری

کدهای اخلاق پرستاری و منشور حقوق  16/5 4

 بیمار

 ☒ حضوری

☐آنلاین   

☐آفلاین   

مشارکت در مباحث 

 پاسخ و کلاسی و پرسش

آقای دکتر 

 شهریاری

 پیشگیری پرستاری، خطاهای بیمار، ایمنی 11/5 1

 خطا گزارش و

 ☒ حضوری

☐آنلاین   

☐آفلاین   

مشارکت در مباحث 

 پاسخ و کلاسی و پرسش

آقای دکتر 

 شهریاری

مذاکره گروهی حفاظ های قانونی قراردادها،  14/5 6

 آن، منابع و صلاحیت اجرایی، قانون و

 اساسی قانون قوانین مجموع

 ☒ حضوری

☐آنلاین   

☐آفلاین   

مشارکت در مباحث 

 پاسخ و کلاسی و پرسش

آقای دکتر یزدان 

 نیک

 ،مقررات حرفه ای و قانونی در پرستاری 5/8 5

 معیار ها، صلاحیت، اعتبار نامه، پروانه کار

 ☒ حضوری

☐آنلاین   

☐آفلاین   

مشارکت در مباحث 

 پاسخ و کلاسی و پرسش

آقای دکتر یزدان 

 نیک

 ☒ حضوری سلامت و مراقبت معنوی 14/8 8

☐آنلاین   

☐آفلاین   

مشارکت در مباحث 

 پاسخ و کلاسی و پرسش

 خانم دکتر جعفری

 آسیب گروههای دوران در اخلاق 11/8 1

 (زنان اطفال،)پذیر

 ☒ حضوری

☐آنلاین   

☐آفلاین   

مشارکت در مباحث 

 پاسخ و کلاسی و پرسش

 جعفری دکتر خانم



 

 

 
 
 
 
 

ملاحظات اخلاقی در سالمندی و پایان  18/8 14

 زندگی

 ☒ حضوری

☐آنلاین   

☐آفلاین   

مشارکت در مباحث 

 پاسخ و کلاسی و پرسش

آقای دکتر 

 شهریاری

 تصمیم دیسترس و حساسیت اخلاقی و 1/1 11

 اخلاقیگیری 

 ☒ حضوری

☐آنلاین   

☐آفلاین   

مشارکت در مباحث 

 پاسخ و کلاسی و پرسش

خانم دکتر 

 کشوری

پزشک،  بین چالش های اخلاقی در ارتباط 11/1 11

 پرستار و بیمار

 ☒ حضوری

☐آنلاین   

☐آفلاین   

مشارکت در مباحث 

 پاسخ و کلاسی و پرسش

خانم دکتر 

 کشوری

 ☒ حضوری پرستاری ای حرفه اخلاق کارگاه 16/1 11

☐آنلاین   

☐آفلاین   

شرکت در  کارگاه و ارایه 

 سناریو و بحث

 گروه اساتید

 ☒ حضوری کارگاه اخلاق حرفه ای پرستاری 1/14 14

☐آنلاین   

☐آفلاین   

شرکت در  کارگاه و ارایه 

 سناریو و بحث

 گروه اساتید

 

 بر اساس تقویم آموزش           تاریخ امتحان پایان ترم: 




