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 پزستاری مَدماى-ارضذ  :رضتٍِ هقطغ       مَدماى   ی:گزٍُ آهَسض     پزستاری ٍهاهايی  : داًطنذُ

 

 ی رٍاتط حزفِ ا مَدماى ٍ یپزستاردر  اخالق: ًام درس

 ًذارد   یص ًیبس:پ    ٍاحذ ػولی  5/0 -ٍاحذ ًظزی 1   ذ:ًَع ٍاح     5/1 تؼذاد ٍاحذ: 

 ًفز    13:تؼذاد داًطجَیبى    11 والط   هىبى ثزگشاری:   13-15 تسبػ، طٌجِ ّبیى:  سهبى ثزگشاری والط

 سزوبر خبًن وبضبًی ًیب هذرسیي: خبًن وبضبًی ًیب هسئَل درط: 

           :Tel:   rKashaninia.za@iums.ac.iEmail  43651204                          69ضْزیَر :ثبسًگزی

 ضزح دٍرُ:

ای را  ّبی پزستبری ٍ ثزلزاری ارتجبط حزفِ ایي درط هجبًی ًظزی ٍ هْبرتْبی السم ثزای الذاهبت اخاللی درهزالجت 

وٌذ. در ایي درط فزاگیزاى ثب ًحَُ حوبیت اس حمَق وَدن ٍ خبًَادُ آًْب آضٌب  ثز اسبط ارسضْبی اًسبًی  فزاّن هی

ػالٍُ ثز ثزرسی هبّیت هَضَػبت اخالق  ّوچٌیيگیزًذ.  ؼِ اػوبل اخاللی در پزستبری را فزا هیضذُ ٍ راّْبی تَس

ای  ّبی اخاللی اػوبل ٍ ارتجبعبت حزفِ ّبی اخاللی هَرد ثزرسی لزار گزفتِ ٍ جٌجِ پزستبری وَدوبى، ًظزیِ

هیٌِ وبر پزستبری حسبط ضذُ ٍ ضَد. در ایي درط فزاگیزاى ثِ هَضَػبت اخاللی در س پزستبری تجشیِ ٍ تحلیل هی

 ای در آًْب تمَیت ضَد. وٌٌذ تب اس ایي راُ صالحیتْبی اخالق حزفِ گیزی اخاللی را تجزثِ ٍ توزیي هی تصوین

 ّذف ملی: 

در  یٍ حزفِ ا یاًسبً یارسضْب تیٍ رػب یاصَل اخالل یزیثِ هٌظَر ثىبرگ زاىیدر فزاگ ییتَاًب جبدیٍ ا ییآضٌب       

 ثِ وَدن ٍ خبًَادُ . "خصَصب یپزستبر یِ هزالجت ّبارائ بىیجز

 تیٌاتیٌی:اّذاف 

 :فزاگیزاى در پبیبى درط لبدر خَاٌّذ ثَد

 ّبی تبریخی ٍ هجبًی ًظزی اخالق پزستبری را ثیبى وٌٌذ. جٌجِ .1

 اصَل اخالق سیستی ٍ وبرثزدّبی آى در پزستبری را ضزح دّذ. .2

 تجشیِ ٍ تحلیل لزار دٌّذ. دیذگبُ ّبی اخاللی در وبر پزستبری را هَرد  .3

ّبی هختلف ػلَم پشضىی، هٌغجك ثب  گیزی اخاللی ثب در ًظز گزفتي رٍاثظ اًسبًی در رضتِ راّْبی تصوین .4

 اخالق پزستبری را تَضیح دّذ.

 وٌٌذ . بىیرا ث وَدن ٍخبًَادُدر هزالجت اس  یاخالل یّب یزیگ نیاصَل تصو .5

 را ضزح دٌّذ . یدر پزستبر یتَسؼِ ػولىزد اخالل یراّىبرّب .6

 ًسجت ثِ هَضَػبت اخاللی حسبسیت ًطبى دٌّذ.  .7

 .هتؼْذ ثبضٌذ  وَدوبىًسجت ثِ حوبیت اس حمَق  .8

 رضذ اخالق حزفِ ای خَد ٍ هحیظ وبری را هَرد ًمذ لزار دٌّذ .  .9

 ارسش ّبی اخاللی ٍ وزاهت اًسبًی در هحیظ ّبی وبری خَد را هَرد ًمذ لزار دّذ.  .10

 

mailto:Kashaninia.za@iums.ac.ir
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 :رئَس هطالة
 اخالق پزستبری ٍ اّویت آىتؼزیف  (1

 هؼٌَیت ٍ فلسفِ اخالق  (2

 سالهت ٍ هؼٌَیت  (3

 وزاهت اًسبى ٍ ارسضْبی اخاللی اسالهی (4

 تبریخ اخالق پزستبری ٍ رٍاثظ اًسبًی (5

 اصَل اخالق سیستی )اتًََهی، سَد رسبًی، ػذم ضزر ٍ سیبى، ػذالت( (6

 (حسبسیت اخاللی در اهز آهَسش پزستبری )ثبلیٌی  (7

 وَدن ٍ خبًَادُ-پزستبر -هذلْبی ارتجبعی پشضه  (8

 اصَل تصوین گیزی ثز اسبط هجبًی اخاللی در تمبثل ثب هطىالت حزفِ ای پزستبری  (9

 هفبّین اخاللی در لَاًیي پزستبری (10

  وَدن ٍ خبًَادُ ضٌبخت حمَق اسبسی ثطز ٍ احتزام ثِ حمَق  (11

 ٌی ثز هَاسیي اخاللی ای پزستبراى هجت ّبی حزفِ هسئَلیت (12

 هَضَػبت اخاللی در هزالجت  پزستبری اس گزٍّْبی آسیت پذیز (13

 ای  وذّبی اخاللی ٍ راٌّوبّبی حزفِ (14

 اخالق حزفِ ای در ًظبم سالهت (15

 هؼضالت اخاللی ٍ لبًًَی در پزستبری )سَء رفتبر حزفِ ای ،غفلت ، ....( (16

سضْبی اًسبًی ٍ حزفِ ای در جزیبى ارائِ هزالجت ّبی ثىبرگیزی اصَل اخاللی ٍ رػبیت ار (17

 اٍ.ٍ خبًَادُ وَدن تخصصی ثِ 

 ّای تذريس:ضیَُ

 صٍرًبل والة                   پزسص ٍ پبسخ  ضذُ یشیثزًبهِ ر یسخٌزاً
 ((TBLنیثز ت یهجتٌ یزیبدگی ((PBLثز حل هسئلِ یهجتٌ یزیبدگی یگزٍّ ثحث

          Role play     لنیًمذ ف    یق پزستبراخال یهَارد وبرثزد یهؼزف

 

 داًطجَ:  فیٍ تنال فيٍظا

 رٍد: یداًطجَ اًتظبر ه اس

 والط ضزوت فؼبل داضتِ ثبضذ. یدرط حضَر ٍ در ثحث ّب یدر والط ّب جتی. ثِ عَر هٌظن، هذاٍم ٍ ثذٍى غ1

 .  ٌذیًوب تیتمَ یهغبلؼبت وتبثخبًِ ا كیعزهغبلت هزتجظ ٍ اس  یزیخَد را ثب فزاگ یػلو یثٌب زی. هؼلَهبت ٍ س2

 یارائِ ضذُ در هجالت پزستبر یحبصل اس پضٍّص ّب یّب بفتِیٍ  یػلو ذیاس هٌبثغ جذ فیتىبل يیٍ تذٍ ِی. در ت3ْ

  .ذیداخل ٍ خبرج وطَر استفبدُ ًوب یهؼتجز ٍ ػلو

 .ذیدرط ارائِ ًوب نیضذُ عجك تمَ يییتؼ یخَد را در سهبى ّب فی. تىبل4

  LMSستنیدر س یجلسبت درس یٍ ثزخ بىیداًطجَ یٌبرّبیسو ،یهغبلت هْن ٍ خَاًذً یعزح درط، ثزخ -5

 شیً یهجبس یدر فضب ذیستٌذ ثبّّوبى گًَِ وِ در والط درط فؼبل  بىیداًطگبُ لزار خَاّذ گزفت ٍ داًطجَ

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

 ضَد. یاستفبدُ ه
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 : یداًطجَ در تخص ًظز فیتنل

اخالق  یاس چبلص ّب یٍ ضفبّ وتجی گشارش ارائِ اًتخبة یه هَضَع ٍ ثِ هَظف داًطجَ :ٌبریٍ ارائِ سو ِیتْ -1

ٍ ًَساد ثَدُ ٍ وَدن  یٌیثبل یهزالجت پزستبر یوَدن ٍ خبًَادُ اس ثخص ّب یپزستبر یٍ رٍاثظ حزفِ ا یپزستبر

 پزداسد .  یه یاخالل یّب ذاصَل ٍ و ي،یثز هَاس یثِ ارائِ راّىبر ّب هجتٌ یهطىل اخالل لیٍ تحل ِیضوي تجش

 یالشاه اػن اس وتبة یب همبالت هجالت(2013 -2017 )ذیجذ یهٌجغ پزستبر 5استفبدُ اس حذالل  ٌبریسو ِی* در تْ

 است.

 در والط اًجبم خَاّذ ضذ .  بىیداًطجَ ِیثب هطبروت ول ٍ ثحث درثبرُ هَضَع هغزح ضذُ ی* ثزرس

 : یداًطجَ در تخص ػول فیتنل

اخالق  یهَارد وبرثزد یهؼزف ،یّوزاُ خَاّذ ثَد. ثحث ٍ تجبدل ًظزگزٍّ یػول تیثب فؼبل یّز جلسِ درس -

 ثبضذ.         یاس آى جولِ ه Role play لن،یًمذ ف ،یپزستبر

وِ تجزثِ ًوَدُ اًذ ضوي ثحث ٍ  یٍ هَارد اخالل یهزالجت پزستبر یاخالل یّبدر خصَظ چبلص  بىیداًطجَ -

 .ٌذیٍ آى را در والط هغزح ًوب ذُیهٌبست رس یثِ راّىبرّب یثب هغبلؼِ وتبثخبًِ ا یثزرس

حبون ثز جبهؼِ ارتجبط دارًذ  یثب  اصَل اخالل شیٍ لبًَى ٍ همزرات ًٍ یوِ ثب هسبئل اخالق حزفِ ا یهَارد ،ذیاسبت -

 پزداسًذ.  یراُ حل هٌبست ه یآى ٍ جستجَ لیثِ ثحث ٍ تحل بىیٍ داًطجَ گشارشدر والط 

 

 :  یمول آهَسض ليٍسا

  ٍیذیَ پزٍصوتَر  پزٍصوتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثزد

 

  :درصذ ًوزًُحَُ ارسضیاتی ٍ 

 % 70تزم بىیآسهَى پب                %  20   ٌبریائِ سوٍ ار ِیتْ%         10ضزوت فؼبل در والط 

  

 :ًَع آسهَى

  غلظ -صحیح جَر وزدًی           ایچٌذگشیٌِ       پبسخ وَتبُ     تطزیحی

 

 

 :  هٌاتغ پیطٌْادی تزای هطالؼِ

                                                                                                                               BOOK :                                                                                                                                                    :هٌاتغ اًگلیسی  -

-Butts Janie B, Rich Karen L. Nursing Ethics Across the curriculum and into practice .Last 

edition. 
 
- Davis AnneJ, Tschudin Verena, Rave Louies D. Essentials of  teaching and learning in 
nursing ethics, Perspective and methods. Edinburgh: Churchill Livingstone; Last edition. 
 
-Thompson Ian E, Melia Kath M, Boyd Kenneth M, Horsburgh Dorothy. Nursing ethics: Last 
edition. Edinburgh: Churchill Livingstone. 
 
- Fry.sara t,Veatch Robert M, Taylor Carol. Case studies in nursing ethics. Last edition. 
Jones& Bartlett learning, Canada. 
 
- Black Beth Perry .Professional nursing. Concepts & challenges. Saunders. Last edition. 
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JOURNAL: 
-  JOURNAL OF FORENSIC NURSING,LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO 

COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103, Quarterly ISSN: 
1556-3693 
 
- JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING,W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 
JOHN F KENNEDY BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103-2899- 
Bimonthly ISSN: 8755-7223 
 
- NURSING ETHICS, SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, 
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP, Bimonthly ISSN: 0969-7330 

 

 :هٌاتغ فارسی -

 متاب:           

 قزآى مزين  .1

 ًْج الفصاحِ  .2

 ًْج الثالغِ  .3

 اهام سجاد ػلیِ السالم  رسالِ حقَق .4

 . 1365. تْزاى : دارالنتة االسالهیِ ؛اصَل مافیملیٌی راسی، هحوذ اتي يؼقَب . .5

 تحار االًَار  .6

 .1364اى تثلیغات اسالهی ،.تْزاى: اًتطارات ساسهآهَسش فلسفِهصثاح يشدی ، هحوذ تقی .  .7

. قن : اتطارات هَسسِ آهَسضی ٍ پژٍّطی اهام  در جستجَی ػزفاى اسالهیهصثاح يشدی ، هحوذ تقی .  .8

 .1387خویٌی،

 .1383. اًتطارات تزای فزدا . تْزاى . 1ٍ2پشضل ٍ هالحظات اخالقی جالريجاًی ، تاقز .  .9

 .1385تْزاى،   یطارات داًطگاُ ػلَم پشضن.تْزاى: اًتیپشضن یاخالق در پژٍّص ّا. تیتزٍٍر، اسو .11

 .1388. اًتطارات طة ٍ جاهؼِ ، تْزاى: چاج اٍل ، سهستاى  سالهت هؼٌَیدهاری ،تْشاد.  .11

 .1354. قن: اًتطارات تطیغ، هؼٌَيت تطیغطثا طثائئ،هحوذ حسیي.  .12

 .  1361. تْزاى : اًتطارات صذرا، آسادی هؼٌَیهطْزی ، هزتضی.  .13

. اًذيطِ ٍ  َػات ٍ سهیٌِ ّای پژٍّص در هَارد هطتزك رٍاًطٌاسی،رٍاًپشضنی ٍ هذّةهَضتَالْزی ، جؼفز . .14

 . 1376،  9ٍ 11رفتار، سال سَم ضوارُ 

 .  1384. داًطگاُ ػلَم پشضنی ايزاى . تْزاى  اخالق پشضنی ٍ سَء رفتار حزفِ ایاضزفی ، هٌصَر .  .15

دفتز  اهَر  -. ٍسارت تْذاضت . هؼاًٍت سالهت ریاخالقیات در پزستاجَاليی، سَداتِ. دّقاى ًیزی، ًاّیذ .  .16

 .1388پزستاری 

 .1391اصفْاى. ی.اصفْاى:اًتطارات داًطگاُ ػلَم پشضنيیٍ هاها یٍ ّوناراى.اخالق ٍ قاًَى در پزستار یاػزات .17

 

 فارسی : تهجال

 ضنی داًطگاُ تْزاىشهزمش تحقیقات تاريخ ٍ اخالق پ سَی هجالت هٌتطز ضذُ اس 

 ذُ اس سَی هزمش تحقیقات اخالق ٍ حقَق پشضنی داًطگاُ ضْیذ تْطتی هجالت هٌتطز ض 

 زاىيا یاساله یجوَْر یفزٌّگستاى ػلَم پشضن یاًتطارات گزٍُ اخالق پشضن 
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اخالق حزفِ ای رضتِ پزستاری مَدماى ی درسارائِ ملیات  جذٍل ّفتگی  

 جلسِ ػٌَاى درس  استاد تاريخ

26-6-96  1 حزفِ گزایی ٍ حزفِ پزستبری -یاخالق پزستبر خچِیتبر  -ی ثب درط ٍ تىبلیف آىآضٌبی خبًن وبضبًی ًیب 

2-7-96  2 اخالق ، لبًَى ٍ فمِ یتفبٍت ّب  -یهزاحل رضذ اخالل  -تیسالهت ٍ هؼٌَ  بیً یخبًن وبضبً 

9-7-96  3 اخالق  یفلسفهؼزفی هىبتت  بیً یخبًن وبضبً 

16-7-96  4 یاخالل یارسضْب وزاهت اًسبى ٍ خبًن وبضبًی ًیب 

23-7-96  5 (بىیػذم ضزرٍ س - یسَد رسبً -ػذالت - ی)اتًََهیستیاصَل اخالق س بیً یخبًن وبضبً 

31-7-96  6 وَدن( هذدجَ)  حمَق  –هٌطَر حمَق ثطز  بیً یخبًن وبضبً 

7-8-96  7 پزستبراى یحزفِ ا یٍ راٌّوبّب یاخالل یوذّب خبًن وبضبًی ًیب 

14-8-96  8  یحزفِ ا یاستبًذارد ّب بیً یًخبًن وبضب 

21-8-96  9 ) ارتجبط ثب وَدن ٍ خبًَادُ ، پشضه ، ّوىبراى ( یارتجبط حزفِ ا بیً یخبًن وبضبً 

28-8-96  11 وَدن(-يی)ٍالذ تیوست رضب بیً یخبًن وبضبً 

5-9-96  11 يیگشیجب زیگ نیتصو -یزیگ نیتصو بیً یخبًن وبضبً 

12-9-96  12 ییگَ متیحم  -یآضىبر سبس ، خجز ثذ ییثبسگَ  - یس داررا بیً یخبًن وبضبً 

19-9-96  13 ایوٌی هذدجَ ٍ هحیظ وبر ) پیطگیزی ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب خغب(،یپزستبر یخغبّب بیً یخبًن وبضبً 

26-9-96  وَدن ٍ ًَساد  یدر پزستبر یهالحظبت لبًًَ بیً یخبًن وبضبً 

 (یىیشیف ّبی ذُوٌٌ هحذٍد استفبدُ اس -غفلت –)سَء رفتبر 
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3-11-96  15 هزالجت ّبی پبیبى حیبت  –هزالجت ّبی آغبس حیبت  بیً یخبًن وبضبً 

11-11-96  16 چبلص ّب ٍ هسبئل اخاللی وَدن ٍخبًَادُ  خبًن وبضبًی ًیب  

17-11-96  17 جوغ ثٌذی ٍ رفغ اضىبالت درط بیً یخبًن وبضبً 

 
 


