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 توصیف كلي درس -

مراقبت از بیمار های اخلاقی در گیرینحوه تصمیمهای معنوی، معنویت، مراقبت ،ایحرفه و اخلاق دانشجویان با اصول و مبانی اخلاق در این درس

گیری براساس موازین قانونی و تصمیممدیریت پرستاری، پرستاری و  و کاربرد آن در ،قوانین و مقررات انتظامی و کیفری، و مدیریت پرستاری

 شوند.؛ آشنا میخدمات پرستاریبه منظور ارتقاء کیفیت از بروز خطاهای قانونی پیشگیری 

  (:Competency) توانمندی اهداف كلي/ محورهای-

های توسعه اعمال اخلاقی و این درس فراگیران با نحوه حمایت از حقوق کارکنان، علاوه بر حقوق مددجویان و خانواده آنها آشنا شده و راه پایان در

-های اخلاقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و جنبهگیرند. علاوه بر بررسی ماهیت موضوعات اخلاق پرستاری، نظریهقانونی را در پرستاری فرا می

ور های قانونی و چگونگی پیشگیری از خطا به منظچالش شود.ای و قانونی در پرستاری تحلیل میهای اخلاقی و قانونی اعمال و ارتباطات حرفه

 شود.بررسی و آموزش داده میهای پرستاری ارتقا کیفیت مراقبت

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصي/ زیرمحورهای هر توانمند-

 :پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 .تاریخچه و مبانی فلسفی و نظری اخلاق و اخلاق پرستاری را توضیح دهد 
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  آن در مدیریت پرستاری را شرح دهد.اصول اخلاق زیستی و کاربرد 

 های اخلاقی و کاربرد آنها در مدیریت پرستاری را شرح دهد.ها و نظریهدیدگاه 

 ها و کدهای اخلاقی در پرستاری و مدیریت پرستاری را توضیح دهد.بیانیه 

 .حقوق ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت در نظام سلامت را شرح دهد 

 ای را شرح دهد.اخلاقی با در نظر گرفتن گرفتن روابط انسانی و رویکرد بین رشتهگیری الگوهای تصمیم 

 ها باشد.حساسیت اخلاقی، شجاعت اخلاقی و معنوی، هوش اخلاقی و معنوی را توضیح دهد و قادر به افتراق بین آن 

 های اخلاق را شرح دهد.ساختار و کارکرد کمیته 

 چگونگی حل تعارضات اخلاقی را شرح دهد. 

 دهد. حیرا توضای، و ارتباط قانون با آن اصول و چالش های صلاحیت حرفه 

 .مراجع قضایی و انتظامی در پرستاری و چگونگی فرآیند ارجاع به این مراکز را توضیح دهد 

 .قوانین و مقررات مرتبط با پرستاری را توضیح دهد 

 .منشور حقوق مددجو و ضوابط قانونی مرتبط با آن را شرح دهد 

 ای در پرستاری و در مدیریت پرستار را بیان نماید.تعهد و رفتار حرفه 

 های قانونی را بیان نماید.اصل  پاسخگویی و مسئولیت پذیری در درمان و مراقبت و ارتباط آن با چالش 

 .اصول پیشگیری از خطا و مشکلات قانونی در پرستاری را به بحث بگذارد 

 دهای اخلاقی در پرستاری را نقد نماید.ارتباط بین فرآیندهای قانونی و ک 

 

 :1رویکرد آموزشي

2مجازی                                      حضوری                                               6ترکیبی 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشي انتخاب شده-های یاددهي روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)    ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهی )پ سخنرانی تعاملی 

  های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتنی بر سناریو 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

  (تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس  

 یادگیری مبتنی بر بازی             .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 رویکرد تركیبي

در کلاس و در  (PBLمبتنی بر حل مسئله ) یریادگی: رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشی مجازی و حضوری، به کار میترکیبی از روش

 یادگیری معکوس – (رسش و پاسخ، بحث گروهی)پ سخنرانی تعاملی - یادگیری مبتنی بر سناریو -سامانه نوید

 

                  اخلاق و قانون در مدیریت پرستاری :سدرارائه تقویم جدول 

 11-11ساعت  شنبه: سهروز و ساعت كلاس

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

نام مدرس/  تاریخ ارائه یادگیری-روش یاددهي

 مدرسان

تاریخچه و مبانی فلسفی و  -آشنایی با طرح درس و تکالیف 1

و کاربرد آنها  یاخلاق هایهینظر نظری اخلاق و اخلاق پرستاری،

  یپرستار تیریدر مد

سخنرانی تعاملی )پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی(

و  نیاکاشانی خانم 21/7/2042

 غفرانیدکتر 

کدهای ، یپرستار تیریو کاربرد آن در مد یستیاصول اخلاق ز 2

اخلاق پرستاری و مدیریت پرستاری، شرایط استاندارد اخذ 

، (تصمیم گیرنده جایگزین ) بیمار و خانواده ویرضایت نامه از 

 خدمت در نظام سلامتو دریافت کنندگان حقوق ارائه دهندگان 

سخنرانی تعاملی )پرسش و 

، معرفی پاسخ، بحث گروهی(

 (/ سناریوموارد)کیس

 نیاکاشانیخانم  21/7/2042

های گیری اخلاقی، ساختار و کارکرد کمیتهالگوهای تصمیم 1

 اخلاق، چگونگی حل تعارض منافع 

سخنرانی تعاملی )پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی(

+  نیادکتر کاشانی 12/7/2042

 ارائه دانشجو

، هوش اخلاقی و  یمعنو وحساسیت اخلاقی، شجاعت اخلاقی  4

 ها در مدیریت پرستاری وکاربرد آن یمعنو

سخنرانی تعاملی )پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی(

+  نیاکاشانیخانم  3/8/2042

 ارائه دانشجو

و مقررات  نیقوان ضرورت قانون در پرستاری و مدیریت پرستاری، 1

 ی، خطای انتظامی و رسیدگی به آنپرستار انضباطی در

  

سخنرانی تعاملی )پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی(

 غفرانیدکتر  24/8/2042

سیر رسیدگی به و  یدر پرستار یو انتظام ییمراجع قضا 6

انواع و  ییپاسخگو شکایات. انواع خطای پرستاری / قصور، 

 قوانین مجازات اسلامی مرتبط با کادر درمان ،تیمسئول

مبتنی بر حل  یریادگی

سخنرانی  - (PBLمسئله )

  تعاملی

 غفرانیدکتر  27/8/2042

منشور حقوق مددجو و  -یدر پرستار یاخلاق یقانون و کدها 7

 /مربوطه، موارد قانونی در اخذ رضایت آگاهانه یضوابط قانون

 برائت

 - یادگیری مبتنی بر سناریو

بحث ) سخنرانی تعاملی

 (گروهی

 

+  غفرانی دکتر 10/8/2042

 ارائه دانشجو

 سازی در پرستاریقوانین ثبت و مستند 8

  یپرستار تیریو مد یدر پرستار ایتعهد و رفتار حرفه

مبتنی بر حل  یریادگی

یادگیری  - (PBLمسئله )

+  غفرانی دکتر 2/1/2042

 ارائه دانشجو



 

 

  مبتنی بر سناریو

و  نیاکاشانی خانم 21/10/1001 - آزمون پایان ترم 9

 غفرانیدکتر 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

  بد.درس حضور یاآنلاین / حضوری های در کلاس و بدون غیبت ، بدون تاخیرطور منظمه ب -

 دانش خود را ارتقا دهد.ای مطالعات کتابخانه کمکو با  گرفتهعهده ه خود را بگیری یادمسئولیت  -

 ها را کسب نماید.بر اساس جدول زمانی ارائه دروس، آمادگی نظری لازم برای حضور در کلاس و مشارکت در بحث -

 شرکت فعال داشته باشد.و بحث گروهی  یدر مباحث کلاس -

 د.و ارائه نمایهیه ت ها( در موعد مقررهای حاصل از پژوهشیافتهروز )کتب، مقالات و معتبر و بهمنابع علمی با استفاده از تکالیف خود را  -

 

 :روش ارزیابي دانشجو

منابع شامل ارزیابی شفاهی با پرسش و پاسخ، میزان مشارکت و حضور فعال در کلاس، کیفیت  %00 :1ارزیابي تکویني )سازنده( -

 در تهیه ارائه کلاسی. مورد استفاده

تحلیلی -تشریحی و  ایچند گزینه) پایان ترم یکتببا آزمون نمره کل شامل ارزیابی نهایی  %30 :2)پایاني( رزیابي تراكميا -

 (محور استدلال پاسخ کوتاه

 و سهم نمره اساتید دورهسهم ارزشیابي هر نوع/ روش در نمره نهایي 

 درصد و نمره

 22از 

 نحوه ارزشیابي

 (شوددهي با مشاركت مدرسان انجام مينمره)

 کلاس، تالار گفتگو و چت رومهای بحثدر فعال مشارکت  در کلاس درس، حضور نمره  2=  24%

مرتبط با  هایسایتکتب یا وبو معتبر و  ،(1601-1001( یا )2012-2022) مقاله به روز 6با استفاده از حداقل  نمره 3=  60%

 مرتبط با موضوعات درسی، توسط دانشجو آماده شده و در جلسه مرتبط با موضوع، ارائه شود. یک مطلب  مباحث درس

 لاسگروه برسد که قبل از ک انیبه دست دانشجو زیروز قبل از ارائه ن 6و  دهیاستاد رس دییبه تا دیمطلب آماده شده با

 (flipped learning معکوس سیو در بحث مشارکت فعال داشته باشند )تدر ندیمطالعه نما

30%  =12 

  نمره
 (محور استدلال پاسخ تحلیلی کوتاه-تشریحی و ای چند گزینه) پایان ترم یکتبارزیابی نهایی با آزمون 
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1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 
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