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 مشبيرٌ مبمبيی –ارشد  :رشتٍي مقطغ     پزستبری يمبمبيی  : داوشکدٌ

 

 در مشبيرٌ مبمبيیی حزفٍ ا اخالق: وبم درس

 ًذارد   یص ًیبس:پ             ًظزی    ذ:ًَع ٍاح       ٍاحذ1 تؼذاد ٍاحذ: 

 ًفز   11 :داًطجَیبىتؼذاد    7 كالط   هکبى ثزگشاری:   11-11 تسبػضٌجِ ّب، دٍ:  سهبى ثزگشاری كالط

  خبًن كبضبًی ًیب :ٍ هذرط هسئَل درط 

  :Tel:   Kashaninia.za@iums.ac.irEmail  40611114               69ضْزیَر :ذٍیيت

 شزح ديرٌ:

ای را ثز  ٍ ثزلزاری ارتجبط حزفِهبهبیی ّبی  جتایي درط هجبًی ًظزی ٍ هْبرتْبی السم ثزای الذاهبت اخاللی درهزال 

 ثِ ضوي ضٌبخت اخالق ٍ هسئَلیت ّبی حزفِ ای . در ایي درط فزاگیزاىكٌذ بط ارسضْبی اًسبًی  فزاّن هیاس

هبهبیی  هَضَػبت اخاللی در سهیٌِ كبر اّویت كبرثزد آى ّب در ثزخَرد ثب هذدجَ ٍ ارتجبعبت حزفِ ای پی هی ثزًذ.

ای در آًْب  كٌٌذ تب اس ایي راُ غالحیتْبی اخالق حزفِ گیزی اخاللی را تجزثِ ٍ توزیي هی تػوینحسبط ضذُ ٍ 

 تمَیت ضَد.

 َدف کلی: 

 یزیثِ هٌظَر ثکبرگ زاىیدر فزاگ ییتَاًب جبدیٍ ا ثب هجبًی ٍ اغَل اخالق حزفِ ای در هطبٍرُ هبهبیی ییآضٌب       

 .هبهبیی یارائِ هزالجت ّب بىیدر جز یفِ اٍ حز یاًسبً یارسضْب تیٍ رػب یاغَل اخالل

 ثیىبثیىی:اَداف 

 :فزاگیزان در پبيبن درس قبدر خًاَىد ثًد

 را ضزح دٌّذ. یاخالل یّب یٍ تئَر یهجبً(   1

 .ستفبدُ كٌٌذا ییاغَل اخالق در هطبٍرُ هبهبكبرثزد  (1

 ٍ جَاهغ گًَبگَى را ثزرسی ٍ همبیسِ كٌٌذ. اخالق در هذاّت هختلف (0

 ثذاًٌذ. ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب آى یحزفِ ا یخغبّب (4

 ثغ را ثب رػبیت ػذالت تخػیع دٌّذ.را ضزح دادُ ٍ در ػول ثتَاًٌذ هٌب تؼبرؼ هٌبفغ (1

 را ثیبى كٌٌذ. ّب تیٍ هحذٍد یاخالل یّب یزیگ نیتػو (6

 را ثذاًٌذ. خبظ، ػمت افتبدُ وبراىی: ثزیپذ تیآس یاخالق در گزٍُ ّب (7

 

 شبمل: يیدر مشبيرٌ مبمب یي مسبئل حقًق یثب اخالق حزفٍ ا يیآشىب -

 يیاّذا ػضَ، اّذاء تخوک، ثبًک اسپزم( ثز اسبط لَاً ،یًبٌّجبر، رحن اجبرُ ا يی)جٌيیهبدر ٍ جٌدرثبرُ  (8

 غلغ ثبضٌذ.ه یٍ همزرات كطَر

 راثذاًٌذ. (یٍ همزرات كطَر يیسمظ )ثز اسبط لَاً (9

 اًٌذ.ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب آى را ثِ لحبػ اخاللی ٍ لبًًَی ثذ تجبٍس ٍ ّتک ّزهت (11
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 را ثذاًٌذ.هطبٍرُ لجل اس اسدٍاج هسبئل اخاللی در  (11

 .را ثذاًٌذ یجٌس لیهسباخالق در هطبٍرُ  (11

 ثبسگَ ًوبیٌذ. یثبرٍر يیسًبى سٌهسبئل هْن اخاللی هزتجظ ثب  (10

 

 :رئًس مطبلت
 هجبًی ٍ تئَری ّبی اخاللی (1

  بییاغَل اخالق در هطبٍرُ هبه (1

 هختلف اخالق در هذاّت (0

 خغبّبی حزفِ ای ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب آى (4

 تؼبرؼ هٌبفغ (1

 تػوین گیزی ّبی اخاللی ٍ هحذٍدیت ّب (6

 اخالق در گزٍُ ّبی آسیت پذیز: ثیوبراى خبظ، ػمت افتبدُ.... (7

 

 آضٌبیی ثب اخالق حزفِ ای ٍ هسبئل حمَلی در هطبٍرُ هبهبیی ضبهل:

 

اّذاء تخوک، ثبًک اسپزم( ثز اسبط ي)جٌیي ًبٌّجبر، رحن اجبرُ ای، اّذا ػضَ، هبدر ٍ جٌی (8

 یٍ همزرات كطَر يیلَاً

 (یٍ همزرات كطَر يیلَاًسمظ )ثز اسبط  (9

 تجبٍس ٍ ّتک ّزهت (11

  هطبٍرُ لجل اس اسدٍاج (11

 هسبیل جٌسی (11

  سًبى سٌیي ثبرٍری (10

  

 َبی تدريس:شیًٌ

 صٍرًبل كالة                   پزسص ٍ پبسخ  ذُض یشیثزًبهِ ر یسخٌزاً
 (نیثز ت یهجتٌ یزیبدگی ((PBLثز حل هسئلِ یهجتٌ یزیبدگی یگزٍّ ثحث

          Role play     لنیًمذ ف    یاخالق پزستبر یهَارد كبرثزد یهؼزف

 

 داوشجً:  فیي تکبل فييظب

 رٍد: یداًطجَ اًتظبر ه اس

 كالط ضزكت فؼبل داضتِ ثبضذ. یدرط حضَر ٍ در ثحث ّب یدر كالط ّب جتیهذاٍم ٍ ثذٍى غ . ثِ عَر هٌظن،1

 .  ٌذیًوب تیتمَ یهغبلؼبت كتبثخبًِ ا كیهغبلت هزتجظ ٍ اس عز یزیخَد را ثب فزاگ یػلو یثٌب زی. هؼلَهبت ٍ س1

 یارائِ ضذُ در هجالت پزستبر یحبغل اس پضٍّص ّب یّب بفتِیٍ  یػلو ذیاس هٌبثغ جذ فیتکبل يیٍ تذٍ ِی. در ت0ْ

  .ذیداخل ٍ خبرج كطَر استفبدُ ًوب یهؼتجز ٍ ػلو

 .ذیدرط ارائِ ًوب نیضذُ عجك تمَ يییتؼ یخَد را در سهبى ّب فی. تکبل4
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  LMSستنیدر س یجلسبت درس یٍ ثزخ بىیداًطجَ یٌبرّبیسو ،یهغبلت هْن ٍ خَاًذً یعزح درط، ثزخ -1

 شیً یهجبس یدر فضب ذیستٌذ ثبّّوبى گًَِ كِ در كالط درط فؼبل  بىیداًطجَداًطگبُ لزار خَاّذ گزفت ٍ 

سوبء  ستنیٍ رهش ٍرٍد س یبرثزاس ًبم ك یکیالکتزًٍ یزیبدگیٍرٍد ثِ سبهبًِ  یفؼبالًِ حضَر داضتِ ثبضٌذ. ثزا

 ضَد. یاستفبدُ ه

 :داوشجً فیتکل

اس  در هطبٍرُ هبهبیی اخالق یاس چبلص ّب یٍ ضفبّ كتجی گشارش ِارائ ثِ هَظف داًطجَ :ٌبریٍ ارائِ سو ِیتْ -1

ثز  یثِ ارائِ راّکبر ّب هجتٌ یهطکل اخالل لیٍ تحل ِیثَدُ ٍ ضوي تجشسًبى  یٌیثبلهزالجت هختلف  یثخص ّب

 پزداسد .  یه یاخالل یّب ذاغَل ٍ ك ي،یهَاس

 یالشاه اػن اس كتبة یب همبالت هجالت(1110 -1117 )ذیجذهبهبیی هٌجغ  1استفبدُ اس حذالل  ٌبریسو ِیدر تْ -

 است.

 در كالط اًجبم خَاّذ ضذ .  بىیداًطجَ ِیٍ ثحث درثبرُ هَضَع هغزح ضذُ ثب هطبركت كل یثزرس -

 د ضزكت خَاٌّذ ًوَد.در یک راًذ اخالق در فیلذ ثِ راٌّوبیی استبداًطجَیبى  -1

 

 :  یکمک آمًسش لييسب

  ٍیذیَ پزٍصكتَر  پزٍصكتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثزد

  :درصد ومزٌوحًٌ ارسشیبثی ي 

  %71تزم بىیآسهَى پب            %  11   ٌبریٍ ارائِ سو ِیتْ%               11ضزكت فؼبل در كالط 

 :وًع آسمًن

  غلظ -غحیح جَر كزدًی           ایچٌذگشیٌِ       پبسخ كَتبُ     تطزیحی

 

 :  مىبثغ پیشىُبدی ثزای مطبلؼٍ
 کتبة:           

 امبم سجبد ػلیٍ السالم  رسبلٍ حقًق .1

 .چبح هيآخز ،. اوتشبرات ثزای فزدا . تُزان2ي1ظبت اخالقی جپششک ي مالحالريجبوی ، ثبقز .  .2

  .چبح هيآخزتُزان،   ی.تُزان: اوتشبرات داوشگبٌ ػلًم پششکیپششک یاخالق در پژيَش َب. تیتزيير، اسم .3

 .  چبح هيآخز .. داوشگبٌ ػلًم پششکی ايزان . تُزان  اخالق پششکی ي سًء رفتبر حزفٍ ایاشزفی ، مىصًر .  .4

 محمًد، آخزيه چبح.. ػجبسی ثبقز الريجبوی لیىه. تزجمٍ:پیىت  .5

 هيآخز اصفُبن. ی.اصفُبن:اوتشبرات داوشگبٌ ػلًم پششکيیي مبمب یقبوًن در پزستبر ي َمکبران.اخالق ي یاػزاث .6

 چبح

 ػجبسی محمًد.مسئًلیت پششکی. مًسسٍ فزَىگی حقًق سیىب. آخزيه چبح. .7

 درسىبمٍ اخالق پششکی. تبلیف اوجمه جُبوی پششکی. آخزيه چبح. .8

 بح.چًَمه: ثىیبن َبی اخالق سيستی. آخزيه پزييش. کبغذيبن سید ضیب الديه. مًلًی تبثؼی  .9

 

 فبرسی : تمجال

 شکی داوشگبٌ تُزانشق پمزکش تحقیقبت تبريخ ي اخال سًی مجالت مىتشز شدٌ اس 

  مجالت مىتشز شدٌ اس سًی مزکش تحقیقبت اخالق ي حقًق پششکی داوشگبٌ شُید ثُشتی 

 زانيا یاسالم یجمًُر یفزَىگستبن ػلًم پششک یاوتشبرات گزيٌ اخالق پششک 
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اخالق حزفٍ ای رشتٍ پزستبری کًدکبن ی درسارائٍ کلیبت  جديل َفتگی  

 

ٍجلس ػىًان درس  استبد تبريخ  

28-8-96  1  ییهبهب اغَل اخالق در هطبٍرُ، آضٌبیی ثب درط ٍ تکبلیف آى خبًن كبضبًی ًیب 

5-9-96  2 اخالق در هذاّت هختلف،  یاخالل یّب یٍ تئَر یهجبً بیً یخبًن كبضبً 

12-9-96  3 ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب آى یحزفِ ا یخغبّب بیً یخبًن كبضبً 

19-9-96  4 ّب تیٍ هحذٍد یاخالل یّب یزیگ نیتػو، تؼبرؼ هٌبفغ بًن كبضبًی ًیبخ 

26-9-96 اّذا ػضَ، اّذاء تخوک، ثبًک اسپزم( ثز  ،یًبٌّجبر، رحن اجبرُ ا يی)جٌيیهبدر ٍ جٌ بیً یخبًن كبضبً 

 یٍ همزرات كطَر يیاسبط لَاً

5 

3-11-96  6 تجبٍس ٍ ّتک ّزهت -(یٍ همزرات كطَر يیسمظ )ثز اسبط لَاً بیً یخبًن كبضبً 

11-11-96  7 یثبرٍر يیسًبى سٌ ،یجٌس لیهسب، هطبٍرُ لجل اس اسدٍاج خبًن كبضبًی ًیب 

17-11-96  8 خبظ، ػمت افتبدُ....( وبراىی: ثزیپذ تیآس یاخالق در گزٍُ ّب بیً یخبًن كبضبً 

 
 


