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 به نام خـداوند جـان آفـرين

   
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

  درس: مشخصات كلي

 

 کارشناسی تحصیلي: یرشتهو  مقطعپرستاری             گروه آموزشي:          پرستاری بروجرد دانشکده:

 ندارد   :نیاز یشپ     و عملی   نظری :دنوع واح    1.5:     تعداد واح اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای                  : نام درس

 سامانه نوید/اسکای روم : مکان برگزاری   10-8     :ساعت         چهارشنبه      :روز : زمان برگزاری كالس

 هیوا محمدی /مجید میری/ کبری رشیدی :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( کبری رشیدی :مسئول درس    :تعداد دانشجويان

 

  :درس معرفي

پرستاری و برقراری ارتباط حرفه ای را بر اساس ارزش های این درس مبانی نظری و مهارت های الزم برای اقدامات اخالقی در مراقبت های 

در انسانی فراهم می کند. در این درس فراگیران با نحوه حمایت از حقوق مددجویان و خانواده آنها آشنا شده و راه های توسعه اعمال اخالقی 

اری، نظریه های اخالقی مورد بررسی قرار گرفته و جنبه پرستاری را فرا می گیرند. در این درس عالوه بر بررسی ماهیت موضوعات اخالق پرست

های اخالقی اعمال و ارتباطات حرفه ای پرستاری تجزیه و تحلیل می شود. در این درس فراگیران به موضوعات اخالق پرستاری در زمینه کار 

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

 )لطفا شرح دهید(هدف كلي: 

 ارائه مراقبت های پرستاری رانین دآشنایی با مبانی نظری اخالق حرفه ای و قو

 )در واقع همان اهداف كلي طرح درس است( بینابیني:اهداف 
قابل تقسیم  اهداف بینابینی دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلی که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافشدن به اجزای اختصاصی

 فراگیران در پايان درس قادر خواهند بود :
 بیان کنند . جنبه های تاریخی و مبانی نظری اخالق پرستاری را -1

 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

 دهند. نسبت به موضوعات اخالقی حساسیت نشان -6

راههای تصمیم گیری اخالقی با در نظر گرفتن روابط انسانی در رشته های مختلف علوم پزشکی منطبق با اخالق پرستاری را توضیح  -7

 دهند.

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

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

 ستاری را شرح دهند.مفاهیم اخالقی در قوانین پر -17

 چگونگی شناخت معضالت اخالقی و قانونی در پرستاری )سوء رفتار حرفه ای ،  غفلت، ...( و پیشگیری از آنها را شرح دهند. -18

 

 های تدريس:شیوه

       پرسش و پاسخ             سخنرانی برنامه ریزی شده           سخنرانی

     (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم     (PBL) مسئله یادگیری مبتنی بر حل     بحث گروهی

 :سایر موارد

             محتوای الکترونیک صوتی و تصویری

  پاسخ در تاالر گفتگو و گروهی و پرسش بحث

             در قالب تکالیف 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  
پاسخ در  و گروهی و پرسش 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 تاالر گفتگو

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: وظايف و تکالیف دانشجو
 

 برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر 

 بودن در تاالرو فعال تاالر گفتگو  در موقع به حضور 

 تکالیف در موعد مقرر ارسال 

  تدریس هر جلسهو موضوع مطالعه جلسه قبل 

 در حفظ نظم کالس مجازی و تاالر گفتگو  رعایت شئونات دانشجویی 

 بخش عملی انتخاب موضوع مناسب جهت ارائه کنفرانس  

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

 ارائه مستندات کامل کنفرانس بعد از ارائه مطالب 

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:مقررات كالس  قوانین و

 برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر 

 بودن در تاالرو فعال تاالر گفتگو  در موقع به حضور 

 تکالیف در موعد مقرر ارسال 

  و موضوع تدریس هر جلسهمطالعه جلسه قبل 

 ورود با  وحفظ نظم وصدای مزاحم، سرحضور در مکان راحت و بدور از  اعم از داشتن پوشش مناسب، رعایت شئونات دانشجویی

 الزامی است.کالس مجازی و تاالر گفتگو اسامی منطبق بر شناسنامه و کارت هویت در 

  ط صدا و تصویر مشارکت کنندگان در جلسه )اعم از استاد و بایستی از مواردی که مصادیق جرائم اینترنتی مثل ضبدانشجویان

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

 وسايل آموزشي:  
 وب سرویس کالس آنالین     سامانه مدیریت یادگیری          کامپیوتر                ویدئو پروژکتور     وایت برد   

 سایر موارد  )لطفاً نام ببرید(:         سامانه آزمون مجازی فرادید 
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سامانه های آزمون نظیر فرادید،    LMSیادگیری )سامانه های مدیریت   سامانه نوید و  ستم کامپیوتر،   ( نظیر  لپ تاپ، موبایل، نرم افزارهای  سی

ستوری الین،     شی نظیر ا سانهای اجتماعی مورد توافق     iSpringتهیه محتوای آموز سکای رووم و پیام ر و ... و محیطهای تدریس آنالین نظیر ا

 نظیر واتساپ

 

 :از بیست نمره پايان ترم )تئوری( های مختلف دانشجوارزشیابي دانشجو و سهم هر كدام از فعالیتنحوه 

ــت كه درس ب  نکته: الزم   نمره دارد كه در پايان ترم جداگانه در كارنامه  20نمره دارد و اخالق عملي نیز  20نظری  اخالقه ذكر اس

 شوند. ثبت مي

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 %10 تکالیف در سامانه نويد در زمان مقررانجام  1

 %10 های كالسي در سامانه نويدآزمون 2

 %20 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

  امتحان مستمر 4

 %70 امتحان پايان ترم 5

 

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

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 %10 انتخاب موضوع و گزارش منظم جهت آمادگي كنفرانس 1

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

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

 %40 ارائه ی كنفرانس به صورت مجازی )آنالين( 4

 %10 های مجازی آنالينحضور در كالس 5

 %10 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 6

 

 نوع آزمون
    غلط -صحیح   جور کردنی          ایچندگزینه          پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
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 قرآن كريم -

 نهج الفصاحه -

 البالغهنهج  -

 رساله حقوق امام سجاد )ع(كلیني رازيف محمد بن يعقوب، اصول كافي -

 بحاراالنوار -

 1364مصباح يزدی ،محمدتقي، آموزش فلسفه، تهران: انتشارات سازمان تبلیغات اسالمي ، -

 1387مصباح يزدی، محمد تقي. در جستجوی عرفان اسالمي قم: انتشارات موسسه اموزشي و پژوهشي امام خمیني ، -

 1398رشیدی كبری، اشک تراب طاهره. اخالق حرفه ای در پرستاری. انتشارات حیدری. چاپ دوم .  -

 1383. انتشارات برای فردا. تهران، 2و  1الريجاني باقر، پزشک و مالحظات اخالقي، جلد  -

 1388دماری بهزاد. سالمت  معنوی.  انتشارات طب و جامعه، تهران ، چاپ اول، زمستان  -

 1361د حسین. معنويت تشیع. قم ،انتشارات صدرا ،طباطبايي محم -

 اتکینسون، آئورف. درآمدی بر فلسفه اخالق. ترجمه سهراب علوی نیا، تهران: نشر كتاب -

 اصفهاني محمد مهدی. اخالق حرفه ای در خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشکي ايران -

، شماره 1388شکي اسالمي. مجله اخالق و تاريخ پزشکي. سال دوم ، دوره دوم، آيت الهي حمیدرضا. مدلي برای ساختار اصلي اخالق پز -
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برهاني، فريبا و محمدی عیسي. توسعه ی صالحیت اخالقي حرفه ای پرستاران ،ضرورت ها و چالش ها در آموزش اخالق. مجله اخالق و  -

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

 اني فلسفي اخالق زيستي. تهران: مركز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتيپورمحمدی علي. مب -

 جمعي از نويسندگان. اخالق كاربردی. چاپ اول، نشر پژوهشگاه علوم فرهنگ اسالمي  -

 1385حقیقات شبنم تدين. تدوين الگوی اخالق كار مبتني بر ارزشهای اسالمي. دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم ت -

 ضرغام محمود. اخالق در پژوهش های پزشکي. تهران. نشر برای فردا -

 1373هبدخدائي محمد هادی. اخالق پزشکي در آئینه اسالم. موقعیت پزشکي در فقه اسالمي: مركز تحقیقات و مطالعات اخالق پزشکي  -
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  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 

 گردد به عنوان استاندارد پایه محسوب می ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

گذاری توانید نسبت به عالمتمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از و استاد درس می

 جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.بخش ماژول 

 

 ًکالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحا

 .شود برگزار

 

 

 

 
 

 بندی ارائه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  جلسات آفالینهای تکمیلی فعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 

 ارائه طرح درس 15/11/99

تعریف اخالق، علم اخالق ، 

 فلسفه اخالق ،فواید اخالق

اخالق حرفه ای در نظام 

 سالمت

تعریف اخالق حرفه ای در 

 پرستاری و اهمیت آن

        10-8 آنالین

 مجید میری

 تعطیل رسمی 22/11/99 

2 

تاریخ اخالق پرستاری و  29/11/99

 روابط انسانی

 مفهوم کرامت انسان

 مفهوم سالمت و معنویت

         

کبری  10-8

 رشیدی

3 
ارزش ها و باورهای اخالقی  6/12/99

 اسالمی در پرستاری
         

کبری  10-8

 رشیدی

4 
ها و اصول اخالق  یتئور 13/12/99

 یمراقبت در پرستار یستیز
         

10-8  

5 

حساسیت اخالقی در امر  20/12/99

 آموزش پرستاری )بالینی(

مشکالت و چالش های 

 اخالقی در پرستاری )بالینی(

اصول تصمیم گیری بر اساس 

مبانی اخالقی در تقابل با 

 مشکالت حرفه ای پرستاری

         

کبری  10-8

 رشیدی

6 
کدهای اخالقی و راهنماهای  27/12/99

 حرفه ای
         

کبری  10-8

 رشیدی
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 بیمارمنشور حقوق 

7 

 -مدلهای ارتباطی پزشک 18/1/400

 بیمار-پرستار

مسئولیتهای حرفه ای 

پرستاران مبتنی بر  موازین 

 اخالقی

موضوعات اخالقی در مراقبت 

پرستاری از گروه های آسیب 

پذیر، بیماران خاص و 

 خانواده

         

کبری  10-8

 رشیدی

8 

قوانین مفاهیم اخالقی در  25/1/400

 پرستاری

 بشر اساسی حقوق شناخت

 حقوق به احترام و

 بیمار/مددجو

معضالت اخالقی و قانونی در 

پرستاری )سوء رفتار حرفه 

 ای ، غفلت ،....

نکات اخالقی و قانونی کسب 

 رضایت آگاهانه در درمان

         

کبری  10-8

 رشیدی

         10-8 گروه اول  ارائه تکلیف عملی 25/1/1400 9
هیوا 

 محمدی

         10-8 گروه دوم  ارائه تکلیف عملی 1/2/1400 10
هیوا 

 محمدی

11 8/2/1400 
گروه   ارائه تکلیف عملی

 سوم
        10-8 

هیوا 

 محمدی

12 15/2/1400 
گروه   ارائه تکلیف عملی

 چهارم
        10-8 

هیوا 

 محمدی

13 22/2/1400 
گروه   ارائه تکلیف عملی

 پنجم
        10-8 

هیوا 

 محمدی

14 29/2/1400 
گروه   ارائه تکلیف عملی

 ششم
        10-8 

هیوا 

 محمدی

15 1/3/1400 
گروه   ارائه تکلیف عملی

 هفتم
        10-8 

هیوا 

 محمدی

16 8/3/1400 
گروه   ارائه تکلیف عملی

 هشتم
        10-8 

هیوا 

 محمدی

 


