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 آفـرينبه نام خـداوند جـان

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برای دروس ترکیبي دورهطرح 

 احدی(وی دو ساعته برای یک درس دو جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 اطالعات کلي درس:

 خالق پرستاری و ارتباط حرفه ای    ا: نام درس پرستاری :گروه آموزشي      بروجرد :دانشکدهنام 

 عملی-نظری :دنوع واح                1.5: تعداد واحد

 -سامانه نوید بستر آفالین -کالس حضوری : مکان برگزاری  10-8   :ساعت      چهارشنبه     :روز: زمان برگزاری کالس - :نیازیشپ 

 بستر کالس آنالین اسکای روم

 مشخصات مدرسان درس:

 تلفن همراه دانشگاه گروه رتبه نام و نام خانوادگي
کد کاربری  

 هم آوا

سهم مدرس 

 **از درس )%( 

استاد 

  *مسوول
  علوم پزشکی لرستان پرستاری مربی کبری رشیدی

 ☒دارد  
 ☐ندارد 

 بخش نظری100%

سایر 

 *مدرسان

  علوم پزشکی لرستان پرستاری مربی هیوا محمدی
 ☒دارد  
 ☐ندارد 

 بخش عملی100%

     
 ☐دارد  

 ☐ندارد 
 

 ن را بر عهدهیف دانشجویاشود و وظیفه نظارت بر روند درس و تکالدرس به او اختصاص داده می هم آوااستاد مسؤول درس فردی است که در سیستم مدیریت آموزش *  

 دارند.   را بر عهده بخشی از درس  مسئولیت ،اساس این طرح درس دارد. سایر مدرسان، همکار در ارائه درس هستند که بر
 شود.الزحمه بر اساس درصد سهم با مدرسان تنظیم میقرارداد حق** 

 اطالعات فراگیران:

 بله:  واحدهای درسي مرتبط گذرانده شده   کارشناسی پرستاری :تحصیلي یرشتهو  مقطع

 نفر    31:    تعداد

زیر را شامل  کلمه در مورد این درس بنویسید. دقت کنید معرفی شما موارد 300تا  250معرفی مختصری در حدود  :)درس( شرح دوره

 شود:
 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 های حضوری و الکترونیک( و جایگاه هر کدامنحوه ارائه ترکیبی درس )بخش 

 ییادگیر-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

رزش اا بر اساس فه ای راین درس مبانی نظری و مهارت های الزم برای اقدامات اخالقی در مراقبت های پرستاری و برقراری ارتباط حر

ل اخالقی توسعه اعما اه هایرفراگیران با نحوه حمایت از حقوق مددجویان و خانواده آنها آشنا شده و  های انسانی فراهم می کند. در این درس

ته و سی قرار گرفرد برردر پرستاری را فرا می گیرند. در این درس عالوه بر بررسی ماهیت موضوعات اخالق پرستاری، نظریه های اخالقی مو

ینه ستاری در زمخالق پراای پرستاری تجزیه و تحلیل می شود. در این درس فراگیران به موضوعات جنبه های اخالقی اعمال و ارتباطات حرفه 

شود.  آنها تقویت ای در کار پرستاری حساس شده و تصمیم گیری اخالقی را تجربه و تمرین می کنند، تا از این راه صالحیت های اخالق حرفه

زی و یا ترکیبی با توجه به شرایط بیماری کرونا به صورت حضوری یا مجا  موزشواحد درسی نظری و عملی برحسب تصمیمات معاونت آ

 .برگزار خواهد شد. که فعال با توجه به موج ششم این بیماری شروع دوره به صورت مجازی در بستر نوید خواهد بود

 :های مورد انتظار از فراگیران در پايان درسها يا فعالیتتوانمندی

 درس قادر خواهند بود : فراگیران در پايان

 جنبه های تاریخی و مبانی نظری اخالق پرستاری را بیان کنند . (1
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 اصول اخالق زیستی و کاربردهای آن در پرستاری را شرح دهند. (2

 تئوری های اخالقی در کار پرستاری را شرح دهند. (3

 ارزشهای اخالقی و کرامت انسانی در محیط های کاری خود را مورد نقد قرار دهند. (4

 مفهوم سالمت و معنویت را شرح دهند. (5

 نسبت به موضوعات اخالقی حساسیت نشان دهند. (6

ا توضیح ررستاری راههای تصمیم گیری اخالقی با در نظر گرفتن روابط انسانی در رشته های مختلف علوم پزشکی منطبق با اخالق پ (7

 دهند.

 ن مشارکت کنند.در مباحث مربوط به تصمیم گیری های اخالقی در مراقبت از مددجویا (8

 راهکارهای توسعه عملکرد اخالقی در پرستاری را شرح دهند. (9

 نسبت به حمایت از حقوق مددجویان متعهد باشند. (10

 رشد اخالق حرفه ای خود و محیط کاری خود را مورد نقد قرار دهند. (11

 کدهای اخالقی و راهنماهای حرفه ای د رمراقبت های پرستاری و کاربرد آنها را شرح دهند. (12

 منشور حقوق بیماران را شرح دهند. (13

 یمار را شرح دهند.ب -پرسترای –انواع سبک های برقراری ارتباط اخالقی بین پزشک  (14

 موضوعات اخالقی در مراقبت پرستاری از گروه های آسیب پذیر، بیماران خاص و خانواده را شرح دهند. (15

 دهند.مسئولیت های حرفه ای پرستاری مبتنی بر موازین اخالقی را شرح  (16

 مفاهیم اخالقی در قوانین پرستاری را شرح دهند. (17

 هند.ا شرح دچگونگی شناخت معضالت اخالقی و قانونی در پرستاری )سوء رفتار حرفه ای ،  غفلت، ...( و پیشگیری از آنها ر (18



3 

 

 دهد و آزمون اهداف درس را پوشششود، باید )توجه داشته باشید محتوایی که به عنوان منبع آزمون به دانشجویان معرفی میاهداف درس: 

 نهایی دانشجویان نیز باید با اهداف درس مطابقت داشته باشد(.

 

 در حیطه شناختي:الف( 

 اخالق را تعریف نماید (1

 جنبه های تاریخی و مبانی نظری اخالق پرستاری را بیان کنند . (2

 اخالق حرفه ای در پرستاری را شرح دهد. (3

 یری آنها و تاثیر آن در مراقبت پرستاری را شرح دهد.ارزش های اخالقی و چگونگی شکل گ (4

 اصول اخالق زیستی و کاربردهای آن در پرستاری را شرح دهند. (5

 تئوری های اخالقی در کار پرستاری را شرح دهند. (6

 مفهوم سالمت و معنویت را شرح دهند. (7

 .و کاربرد آنها را شرح دهند یپرستار یدر مراقبت ها یحرفه ا یو راهنماها یاخالق یکدها (8

 را شرح دهند. یمارب -پرسترای –پزشک  ینب یارتباط اخالق یبرقرار یانواع سبک ها (9

 خاص و خانواده را شرح دهند. یمارانب یر،پذ یبآس یاز گروه ها یدر مراقبت پرستار یاخالق موضوعات (10

 را شرح دهند. یاخالق ینبر مواز یمبتن یپرستار یحرفه ا یها مسئولیت (11

 را شرح دهند. یپرستار یندر قوان یاخالق مفاهیم (12

 .هندشرح د از آنها را یشگیری،  غفلت، ...( و پ ی)سوء رفتار حرفه ا یدر پرستار یو قانون یشناخت معضالت اخالق یچگونگ (13

ا توضیح رستاری رمنطبق با اخالق پراههای تصمیم گیری اخالقی با در نظر گرفتن روابط انسانی در رشته های مختلف علوم پزشکی  (14

 دهند.

 در حیطه عاطفي:ب( 

 .را شرح دهد یدر پرستار یخالق حرفه ااهمیت آشنایی با اصول  (15

 اهمیت رعایت اصول اخالق حرفه ای در بالین بیماران را درک نمایند. (16

 .خود را مورد نقد قرار دهند یکار یها یطدر مح یو کرامت انسان یاخالق یارزشها (17

 ه موضوعات اخالقی حساسیت نشان دهند. نسبت ب (18

 نسبت به حمایت از حقوق مددجویان متعهد باشند. (19

 در حیطه رواني حرکتي:ج( 

 در مباحث مربوط به تصمیم گیری های اخالقی در مراقبت از مددجویان مشارکت کنند. (20

 راهکارهایی جهت توسعه عملکرد اخالقی در پرستاری ارائه نمایند. (21

 خود و محیط کاری خود را مورد نقد قرار دهند. رشد اخالق حرفه ای (22

 کدهای اخالقی و راهنماهای حرفه ای در مراقبت های پرستاری از بیماران را در بالین به کار گیرند. (23

 منشور حقوق بیماران را در بالین رعایت نمایند. (24

به کار نها آیشگیری از پا برای لین بشناسند و تالش خود رمعضالت اخالقی و قانونی در پرستاری )سوء رفتار حرفه ای ،  غفلت، ...( را در با (25

 .گیرند

 :دو جزء حضوری و الکترونیکسهم و نقش تعیین 
کنند. در رم شرکت میروزه در ابتدا و انتهای ت 4تا  3هایی که نیاز به حضور در فیلد یا آزمایشگاه ندارند، حداقل در دو بلوک حضوری دانشجویان در رشته

حداقل د( هیت عملی ندارهر درس )که ما شود. به طور معمول برایریزی میخاص که کار عملی و کارآموزی دارند، برای ارائه حضوری این بخش از برنامه، برنامههای رشته
 یشترسات حضوری بیاز به جلد درس نید. اما ممکن است استاند یک تا دو ساعته باشنتوانشود که مییک جلسه در ابتدا و یک جلسه در انتهای ترم در نظر گرفته می

ن ا توجه به ایول نشود. باست، به کالس حضوری موک مجازیهای حضوری دقت شود تا محتوایی که قابل ارائه از طریق ریزی کالسداشته باشد. الزم است در برنامه

  های زیر را تکمیل نمایید.توضیحات قسمت

 ر انتهای ترم برای درس شما کافي است؟آيا برگزاری يک جلسه در ابتدا و يک جلسه د 
 ☐خیر     ☐بلی 

 ایید. تکمیل نم ندموجود در انتهای همین س زیر و نیز جدول جدولرا در  )شامل دو جلسه فوق(اطالعات کالسهای حضوری در صورتی که پاسخ شما خیر است، 
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 ضرورت حضوری بودن بیني شده برای جلسهفعالیت پیش جلسه
 زمان ارائه

 انتهای ترم طول ترم ابتدای ترم

1      

2      

3      

4      

 
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

در کارنامـه   نمره دارد که در پايان ترم جداگانه 20نمره دارد و اخالق عملي نیز  20نکته: الزم  به ذکر است که درس اخالق نظری 

 ثبت مي شوند.

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 %10 انجام تکالیف )حضوری يا در سامانه نويد( در زمان مقرر 1

2 
هــای حضــوریا مجــازی پرســش و پاســی هــای کــالس

 آفالين)تاالر گفتگو( و آنالين
5% 

 %5 های حضوریا مجازی آفالين و آنالينحضور در کالس 3

 %10 میان ترم امتحان  4

 %70 پايان ترم امتحان 5

 %100 نمره کل 

 

 نمره پايان ترم: 20)عملي(از  های مختلف دانشجونحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 %10 انتخاب موضوع و گزارش منظم جهت آمادگي کنفرانس 1

 %20 کنفرانس( ی)قبل از ارائه  به موقع مطالب ليتحو 2

 %10 کنفرانس( ی)بعد از ارائه  به موقع مطالب ليتحو 3

 %50 ارائه ی کنفرانس به صورت مجازی )آنالين( 4

 %10 های مجازی آنالينحضور در کالس 5

   انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 6
 نوع آزمون:

 غلط   -صحیح جور کردنی     ای چندگزینه        پاسخ کوتاه     تشریحی  

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید( 
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 :نیازهای يادگیریپیش

 .دانشجویان در درس ایین زندگی با برخی مباحث اشنا شده اند 

  مارستانیبیهای محیطاصول و فنون کار با مددجو در با اولیه آشنایی 

 به تفکیک(:اسکای روم و جلسات آنالین  نوید آفالین حضوری،  )در جلساتقوانین و مقررات کالس 

 بودن در تاالرو فعال تاالر گفتگو مجازی  سامانه نوید و کالس درس حضوری، در موقع به حضور 

 برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در نوید در موعد مقرر در جلسات مجازی 

  و موضوع تدریس هر جلسهمطالعه جلسه قبل 

  ارسال بازخورد برای مدرس درس)حضوری یا مجازی(انجام تکالیف به موقع و 

 وصدا یجاد سرااعم از پوشش مناسب، حفظ نظم ورود و خروج از کالس، عدم در حفظ نظم کالس حضوری  رعایت شئونات دانشجویی

 در کالس، خاموش بودن موبایل، صحبت نکردن با هم کالسی،...

 ود با م و ورضور در مکان راحت و بدور از سروصدای مزاحم، حفظ نظاعم از داشتن پوشش مناسب، ح رعایت شئونات دانشجویی

 مجازی و تاالر گفتگو الزامی است. های افالین و انالیناسامی منطبق بر شناسنامه و کارت هویت در کالس

 ( استاد و  زاعم ادانشجویان بایستی از مواردی که مصادیق جرائم اینترنتی مثل ضبط صدا و تصویر مشارکت کنندگان در جلسه

 دانشجویان دیگر( است به جد خودداری نموده چراکه در غیر اینصورت پیگرد قانونی خواهد داشت.

  انتخاب موضوع مناسب جهت ارائه کنفرانس بخش عملی 

 بخش عملی ارائه گزارش منظم عملکرد گروه در جمع آوری و آماده کردن مطالب قبل از ارائه کنفرانس 

  بعد از ارائه مطالب بخش نظری و عملی کنفرانسارائه مستندات کامل 

 

 تدريس:های يا استراتژی هاشیوه
   پرسش و پاسخ            سخنرانی برنامه ریزی شده       سخنرانی         

 (    TBLیادگیری مبتنی بر تیم ) (    PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله ) بحث گروهی    

 حضوری و مجازی:سایر موارد برای جلسات 

             محتوای الکترونیک صوتی و تصویری

  پاسخ در جلسات حضوری یا تاالر گفتگو و گروهی و پرسش بحث

             در قالب تکالیف حضوری یا مجازی  (PBL)مسئله حل بر مبتنی یادگیری

 در قالب تکالیف گروهی  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری

 استفاده از محیط اسکای روم جهت آموزش همزمان الکترونیک برای جلسات مجازی 
اسخ در پ و پرسش وگروهی  بحثو  محتواهای الکترونیکی صوتی و تصویری تهیه شده توسط مدرسا استفاده از بخش نظری بارائه مطالب در 

 و دانشجویان و رفع اشکال انجام خواهد شد. مدرس بین جلسات حضوری یا در تاالر گفتگو

 

 : درسمنابع 
 در تعیین منابع درس به نکات زیر توجه کنید:

  ر سامانه دتر دانشجو( لعه عمیقمطالعه بیشتر )به منظور مطا ویژه دانشجویان را ذکر نمایید. برای منابع آزمون نهاییدر این قسمت منابع مربوط به
 شده است.قسمتی جداگانه پیش بینی 

 ی آموزش هایستمهای ستوجه داشته باشید که حجم و دشواری مطالب متناسب با تعداد واحد درس شما و سطح دانشجویان باشد. یکی از چالش
در  ناسب با آنچهید و متمجازی، عدم توجه به حجم مطالب ارائه شده متناسب با واحد درسی است. بنابراین، به تعداد واحد درسی خود توجه نمای

 صورت ارائه حضوری درس مقدور و معقول است، منبع آزمون ارائه نمایید.

 ًمالکیت فکری منابع ارائه شده را در نظر بگیرید.  لطفا 

 ☐ خیر  ☒ بلی در نظر دارید؟منبع درسی آیا کتاب خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان  -1

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

های مشخص صفحات و  فصل کتاب شامل عنوانا نويسندگانامترجمینا انتشاراتا سال و نوبت چاپ مشخصات
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 شده برای آزمون

 همه فصول کتاب 1398رشیدی کبریا اشک تراب طاهره. اخالق حرفه ای در پرستاری. انتشارات حیدری. چاپ دوم . 

  

  

 ☐خیر   ☒بلی  در نظر دارید؟منبع درسی . آیا مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان 2

 در صورت وجود مشخصات کامل مقاله را بنویسید.

 مشخصات مقاله شامل عنوانا نويسندگانا مجلها سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسي دانشجويان به 

 مقاله

فاده ه اند قابل استکلیه مقاالت مرتبط با عناوين موضوعي درس که در مجالت تخصصي اخالق منتشر شد

 برای قسمت عملي درس هستند. بويژه
 

  

  

 

منبع نوان تنهایی به ع ق یا به. در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، محتوای الکترونیکی و ...( عالوه بر کتاب فو3

 .یید(رم  مشخص نما، مشخصات آن را ذکر کنید. )اگر در حال تهیه آن هستید زمان آماده شدن آن را تا قبل از شروع تبه دانشجویان معرفی کنید درسي

 

 

 

 توضیحات کنندگانمشخصات شامل عنوان و مؤلفین/تهیه *نوع محتوا
آماده بودن فايل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    

و ...  میزبانی فایل یهاسامانه سایر یشده رو بارگذاری یمحتواو  محتوای الکترونیک )که باید تهیه شود( جزوه، فیلم آموزشی، نت،یپاورپو دیمنظور اسال *

 .است

 ذکر است که محتوای ضمیمه باید قبل از آغاز ترم به صورت نهایی آماده شده باشد. به ** الزم

نشجویان ر اختیار داینک آن دآپلود شده و ل ،در سرورهای میزبانی فایلباید  توجه: در صورتی که حجم فایل محتوای ضمیمه زیاد است، عالوه بر سامانه 

 قرار گیرد.

 

 دهید؟. آیا برای درس خود اسالیدهای مباحث را نیز ارائه می4

 ☐ خیر  ☐بلی، قسمتی از مباحث   ☒بلی، تمام مباحث 

 همه مباحث در کتاب تالیفی مدرس مسئول درس موجود است 

دانشجویان  لی آزمون( بهمنبع اص )و نه به عنوان منبع مطالعه بیشتر. در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، جزوه و ...( را به عنوان 5

ی ارائه ن را نیز براآ فايل، مشخصات کامل آن را ذکر کنید )در صورتی که این محتوا کتاب یا منبعی نیست که دانشجویان در دسترس دارند،  معرفی کنید

 در سایت ضمیمه نمایید(.. 

 کار یلتکم یمنابع برا يرسا

 انگلیسی: منابع

 

- Boemer M, Sampaio M. The exercise of nursing in its bioethical dimension. Revista LatinoAmericana de 

Enfermagem. 1997; 5:33-8. 

- Campbell A, Gillett G, Jones G. medical ethics:theories of medical ethics: UK:Oxford university press; 

2011. Clarfield AM, Gordon M, Markwell H, Alibhai SMH. Ethical Issues in End-of- Life 

- Geriatric Care: The Approach of Three Monotheistic Religions; Judaism, Catholicism, and Islam. Journal 

of the American Geriatrics Society. 2013; 51(8):1149-54. 

- Daar A, Khitamy A. Bioethics for clinicians: 21. Islamic bioethics. Canadian Medical Associa on Journal. 
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Teaching Clinical Ethics. Academic Medicine. 2011; 75 (8):834-9. 

- Jonsen A. A short history of medical ethics: Oxford University Press, USA; 2011 

- Larijani B, Zahedi F. CONTEMPORARY MEDICAL ETHICS: AN OVERVIEW FROM IRAN. 

Developing World Bioethics. 2018; 8(3):192-6. 

- Lawlor R. Moral theories in teaching applied ethics. Journal of Medical Ethics. 2017; 33(6):371-2. 
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 :یفارس منابع

 یمقرآن کر -

 الفصاحهنهج  -

 نهج البالغه -

 یاصول کاف یعقوب،محمد بن  یفراز ینیرساله حقوق امام سجاد )ع(کل -

 بحاراالنوار -

 1364، یاسالم یغاتآموزش فلسفه، تهران: انتشارات سازمان تبل ی،،محمدتق یزدیمصباح  -

 1387، ینیامام خم یو پژوهش یقم: انتشارات موسسه اموزش یعرفان اسالم ی. در جستجویمحمد تق یزدی،مصباح  -

 1383فردا. تهران،  ی. انتشارات برا2و  1جلد  ی،باقر، پزشک و مالحظات اخالق یجانیالر -

 1388.  انتشارات طب و جامعه، تهران ، چاپ اول، زمستان یبهزاد. سالمت  معنو یدمار -

 1361. قم ،انتشارات صدرا ،یعتش یت. معنوینمحمد حس ییطباطبا -

 تهران: نشر کتاب یا،ن یبر فلسفه اخالق. ترجمه سهراب علو یآئورف. درآمد سون،یناتک -

 یرانا یدانشگاه علوم پزشک ی،و درمان یدر خدمات بهداشت ی. اخالق حرفه ایمحمد مهد یاصفهان -

 9-1،  2، شماره 1388، دوره دوم، . سال دوم یپزشک یخ. مجله اخالق و تاریاسالم یاخالق پزشک یساختار اصل یبرا ی. مدلیدرضاحم یاله یتآ -

 یخپرستاران ،ضرورت ها و چالش ها در آموزش اخالق. مجله اخالق و تار یحرفه ا یاخالق یتصالح ی. توسعه یسیع یو محمد یبافر ی،برهان -

 38-27، 1388(، 3)2، سال دوم ،دوره  یپزشک

 یبهشت یدشه یدانشگاه علوم پزشک یاخالق و حقوق پزشک یقات. تهران: مرکز تحقیستیاخالق ز یفلسف ی. مبانیعل یپورمحمد -

  ی. چاپ اول، نشر پژوهشگاه علوم فرهنگ اسالمی. اخالق کاربردیسندگاناز نو یجمع -

 1385 یقاتواحد علوم تحق ی. دانشگاه ازاد اسالمیاسالم یبر ارزشها یاخالق کار مبتن یالگو ین. تدوینشبنم تد -

 فردا ی. تهران. نشر برایپزشک یپژوهش هاضرغام محمود. اخالق در  -

 1373 یو مطالعات اخالق پزشک یقات: مرکز تحقیدر فقه اسالم یپزشک یتاسالم. موقع ینهدر آئ ی. اخالق پزشکیمحمد هاد یهبدخدائ -

 

 های دانشجويان:تکالیف و پروژه

یف، در میت ویژه تکالشود. با توجه به اهها مدیریت میودآزمونادگیری در سیستم یادگیری الکترونیک، از طریق تکالیف و خی-فرایند یاددهی

 تدوین آنها به نکات زیر توجه کنید:
 ول ترم طدی کنید و در بنقسیمبهتر است مجموعه محتوای درسی خود را از طریق تعریف تکالیف مناسب با دانشجویان مرور نمایید. بنابراین، محتوای درس خود را ت

 در فواصل زمانی مناسب برای  آنها تکلیف طراحی نمایید.  
 وارد خاص ه به جز در مز دو هفتابندی مناسب برای تکالیف در نظر بگیرید. فاصله طوالنی یا کوتاه بین تکالیف مناسب نیست. فاصله کمتر از یک هفته یا بیش زمان

 شود. توصیه نمی

  های حل مسئله و قدرت تحلیل و نقد دانشجویان متمرکز باشند.بر مهارتتکالیف بهتر است 

 ر راستای به عالیت خاصی دن ترم فهدف، مطالعه منابع و یادگیری دانشجو است، اما در پروژه پایا ،تکالیف با مفهوم پروژه پایان ترم تفاوت دارند. در این تکالیف
 اشند.بکلیف داشته تباید چندین  ها، حتماًها ممکن است پروژه آخر ترم نداشته باشند ولی همه درسدرسشود. بسیاری از ها تعریف میکاربردن آموخته

 :پروژه پايان ترم 

 ☐ خیر  ☒ بلی  اید؟آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته
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 :شرح دهیدرا  هادر صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن

 تدوین شده است.برای بخش عملی واحد  

 تکالیف طول ترم 

برای تنظیم تکالیف توجه کنید که زمان شروع ترم از زمان بلوک حضوری است و تا ده روز مانده به امتحانات پایان ترم ادامه دارد.  

 یید.الیف درس خود لحاظ نمابندی مناسبی در تکتوجه کرده و زمان لبه تقویم تحصیلی نیم سا لطفاً

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسی 

 دانشجويان

مهلت فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

  اولتکلیف  1
زندگی خود دارید نگارش  بخش نظری: ارزش هایی که در

 صحبت نمائید. هارکالس درس در مورد آنکنید و د
از11/12/1400  مرور دستورالعمل مربوطه یک هفته 

 تکلیف دوم 2

بخش نظری: یک کیس ارائه خواهد شد که مراحل تصمیم 

ه در کالس ارائتدوین و موقعیت آن گیری اخالقی در مورد 

 و مورد بحث قرار دهند.

تا 18/12/1400

 پایان ترم
24/1/1401   

      

      

  

 

 

 هاخودآزمون
 توانند در کمک به یادگیری و خودارزیابی دانشجویان نقش مهمی داشته باشند. ها میخودآزمون 

 ای، جورکردنی، جای خالی و ... وجود دارد.های تشریحی، چند گزینهدر سامانه نوید امکان طراحی انواع آزمون 

 داشت(.  ها دسترسی خواهندشرکت در آزمون به این پاسخ اجباری است )دانشجویان بعد از ،بینی پاسخ تشریحی به سواالت مطرح شدهدر اغلب موارد پیش 

 ید، استفاده کنید.  هایی که به علت مسافرت یا ... امکان تعامل در قالب تکالیف را ندارها در زمانتوانید از خودآزمونشما می 

 

 

 ☐خیر   ☒بلی    اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1
 های تشریحی پیش بینی شده خود را ضمیمه نمایید(.ها را ذکر کنید )فایل سواالت و پاسخدر صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون

  

 

 شماره

 آزمون
 مهلت پاسی دادن دانشجويان نوع آزمون عنوان آزمون

 17/1/1401تا 18/12/1400از  ایچند گزینهتشریحی و  9حضوری یا در بستر نوید )جلسه اول درس 4میان ترم از  1آزمون 1

2    

3    

 

 های يادگیری:ساير فعالیت

ه از یل به استفادسازی کالس مجازی، اتاق بحث غیرهمزمان )فروم( و گفتگوی برخط همزمان )چت( وجود دارد. در صورت تمادر سامانه نوید امکان فعال

 این امکانات موارد زیر را تکمیل نمایید:

 

 مجازی کالس* 
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 اشید. ط داشته بتوانید به ازای هر درس دو واحدی چند کالس مجازی برخهای موجود در پهنای باند، در صورت تمایل میبا توجه به محدودیت

 

 ☐خیر   ☒بلي  ايد؟در نظر گرفته آنالينآيا برای درس کالس  -

 اداره کننده ساعت تاريی عنوان کالس

 هیوا محمدی 10-8 31/1/1401 ارائه دانشجو

 هیوا محمدی 10-8 7/2/1401 ارائه دانشجو

 هیوا محمدی 10-8 14/2/1401 ارائه دانشجو

 هیوا محمدی 10-8 21/2/1401 ارائه دانشجو

 هیوا محمدی 10-8 28/2/1401 ارائه دانشجو

 هیوا محمدی 10-8 4/3/1401 ارائه دانشجو

 هیوا محمدی 10-8 11/3/1401 ارائه دانشجو

 هیوا محمدی 10-8 18/3/1401 ارائه دانشجو

 هیوا محمدی 10-8 25/3/1401 ارائه دانشجو
 

 زار شوددر بخش نظری درس نیز برحسب شرايط بیماری کرونا ممکن است بخشي يا همه جلسات درس به صورت مجازی) انالين يا افالين در بستر نويد( برگ 

 

 یابند.است که مدرس و دانشجویان با استفاده از سامانه در زمان تعیین شده در کالس مجازی حضور می، کالس برخط همزمان آنالینمنظور از کالس * 

 

 ☐خیر      ☒بلي  ايد؟آيا برای درس اتاق بحث در نظر گرفته -

  موضوع )های( بحث: 
 

 تدریس خواهد شد در کالس های حضوری ل بحث گروهیکلیه مباحث درس به شک 
  بستر افالين نويد سعي خواهد شد در قالب تاالر گفتگو   بر حسب نیاز در طول ترم جلسات بحث برگزار شود.در کالس مجازی 

  

 ☐خیر   ☒بلي    ايد؟آيا برای درس گفتگوی همزمان در نظر گرفته -

  موضوع )های( گفتگو: 
 انالين اسکای روم برگزار شوند.بودن ترم تحصیلي سعي خواهد شد برخي جلسات در محیط های  در صورت مجاز ی 

 

 

 

 توضیحات مهم:
 توان به صورت آفالین و یا آنالین برگزار کرد.هرجلسه را می 

 تواند عالوه بر آن گردد و استاد درس میای مربوط به جلسه، به عنوان استاندارد پایه محسوب میدر صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین، بارگذاری محتوای چندرسانه
 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.توانید نسبت به عالمتهای جلسات آفالین نیز استفاده نماید. بنابراین، میسایر ماژول از

 شود. زارانتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً در ساعاتی که ترافیک شبکه زیاد است، سعی شود کمتر کالس برگ 

 

 بندی ارائه برنامه درس:جدول زمان

 

 عنوان جلسه تاریخ ردیف

های تکمیلی جلسات فعالیت شیوه ارائه جلسه

 مجازی به صورت  آفالین
ساعت 

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین حضوری یا آنالین
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1 

 ارائه طرح درس 20/11/1400

تعریف اخالق، علم 

سفه اخالق اخالق ، فل

 ،فواید اخالق

اخالق حرفه ای در 

 نظام سالمت

تعریف اخالق حرفه 

ای در پرستاری و 

 اهمیت آن

 آنالین
       8-10  

کبری 

 رشیدی

2 

تاریخ اخالق پرستاری  27/11/1400

 و روابط انسانی

 مفهوم کرامت انسان

مفهوم سالمت و 

 معنویت

        

8-10 کبری  

 رشیدی

3 

باورهای ارزش ها و  4/12/1400

اخالقی اسالمی در 

 پرستاری
        

8-10 کبری  

 رشیدی

4 

ها و اصول  یتئور 11/12/1400

مراقبت  یستیاخالق ز

 یدر پرستار
        

8-10   

5 

حساسیت اخالقی در  18/12/1400

امر آموزش پرستاری 

 )بالینی(

مشکالت و چالش 

های اخالقی در 

 پرستاری )بالینی(

اصول تصمیم گیری بر 

مبانی اخالقی اساس 

در تقابل با مشکالت 

 حرفه ای پرستاری

        

8-10 کبری  

 رشیدی

6 

کدهای اخالقی و  25/12/1400

 راهنماهای حرفه ای

 منشور حقوق بیمار
        

8-10 کبری  

 رشیدی

7 

مدلهای ارتباطی  17/1/1401

 یمارب-رستارپ -پزشک

مسئولیتهای حرفه ای 

پرستاران مبتنی بر  

         

8-10 کبری  

 رشیدی
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 موازین اخالقی

موضوعات اخالقی در 

مراقبت پرستاری از 

گروه های آسیب پذیر، 

بیماران خاص و 

 خانواده

8 

مفاهیم اخالقی در  24/1/1401

 قوانین پرستاری

 اساسی حقوق شناخت

 حقوق به احترام و بشر

 بیمار/مددجو

معضالت اخالقی و 

قانونی در پرستاری 

)سوء رفتار حرفه ای ، 

 ،....غفلت 

نکات اخالقی و قانونی 

کسب رضایت آگاهانه 

 در درمان

         

8-10 کبری  

 رشیدی

9 31/1/1401 
  ارائه تکلیف عملی

        8-10 گروه اول  
هیوا 

 محمدی

10 7/2/1401 
  ارائه تکلیف عملی

        8-10 گروه دوم  
هیوا 

 محمدی

 14/2/1401 سمیتعطیل ر          

11 21/2/1401 
عملیارائه تکلیف    

        8-10 گروه سوم  
هیوا 

 محمدی

12 28/2/1401 
  ارائه تکلیف عملی

        8-10 گروه چهارم  
هیوا 

 محمدی

13 4/3/1401 
  ارائه تکلیف عملی

        8-10 گروه پنجم  
هیوا 

 محمدی

14 11/3/1401 
  ارائه تکلیف عملی

        8-10 گروه ششم  
هیوا 

 محمدی

15 18/3/1401 
  ارائه تکلیف عملی

        8-10 گروه هفتم  
هیوا 

 محمدی

        8-10  ارائه تکلیف عملی 25/3/1401 16 هیوا  
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 محمدی گروه هشتم

 

 

 


