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Course Plan
ثسوه تؼبلی
دانشگبه ػلوم پسشکی یبسوج

دانشکذه پرستبری و هبهبیی حضرت زینت(س)
طرح دوره (  ) Course Planکبرشنبسی ارشذ
الف-هشخصبت کلی درس
ًيوسبل تحصيلی :اٍل9999-94

ًبم دسس  :اخالق پشستبسی ٍ سٍاثظ حشفِ ای
تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ :نظری(یک واحذ)  /ػولی (نین واحذ)
تؼذاد داًطجًَ 11 :فش

دسٍس پيص ًيبص یب ّوٌيبصً :ذاسد
گشٍُ آهَصضی  :کبسضٌبسی اسضذ پشستبسی

سٍص ٍ سبػت ثشگضاسی :سبػت  8-90یکطٌجِ

هحل ثشگضاسی کالس :ضوبسُ 9اسضذ داًطکذُ پشستبسی

هسئَل دسس  :دکتش افشاسيبثی فش

هذسس :دکتش افشاسيبثی فش ،دکتش رٍالؼذل

ة – شرح درس :دس ایي دسس داًطجَیبى هجبًی ًظشی اخالق پشستبسی سا دس هشالجت اص ثيوبس ٍ ثشلشاسی استجبط حشفِ ای ثش اسبس
اسصش ّبی اًسبًی هی اهَصًذ .داًطجَیبى ثب ًحَُ حوبیت اص حمَق هذدجَیبى ٍ خبًَادُ اًْب اضٌب ضذُ ٍ ساُ ّبی تَسؼِ ػولکشد اخاللی
پشستبسی سا فشا هی گيشًذ.
ة -هذف کلی درس  :اضٌبیی ثب هَضَػبت اخالق پشستبسیً ،ظشیِ ّبی اخاللی ٍ استجبعبت حشفِ ای ثِ هٌظَس کست صالحيت ّبی
حشفِ ای جْت تصوين گيشی اخاللی دس ٌّگبم اسائِ خذهبت پشستبسی ثش اسبس اسصش ّب ٍ کشاهت اًسبًی ٍ ًيض حوبیت اص حمَق
هذدجَیبى ٍ خبًَادُ ّب دس ػشصِ ّبی ثبليٌی
پ -اهذاف اختصبصی درس :
نظری :دس پبیبى دٍسُ اص داًطجَ اًتظبس هی سٍد:
-9
-2
-9
-4
-5

تبسیخ اخالق پشستبسی ٍ هجبًی آى سا ثيبى کٌذ
اصَل اخالق صیستی ٍ کبسثشد آى سا دس پشستبسی ضشح دّذ
ًظشیِ ّبی اخاللی سا دس کبس پشستبسی هَسد ًمذ ٍ اسصیبثی لشاس دّذ.
ساُ ّبی تصوين گيشی اخاللی ثش اسبس سٍاثظ اًسبًی ٍ هٌغجك ثب اخالق پشستبسی سا تَضيح دّذ.
ساُ ّبی تَسؼِ ػولکشد اخاللی سا دس پشستبسی تَضيح دّذ.

ػولی :اص داًطجَ اًتظبس هی سٍد:
 -9چبلص ّبی اخالق پشستبسی سا دس هحيظ کبس خَد ثشسسی ٍ هَسد ًمذ لشاس دّذ..
 -2سٍاثظ حشفِ ای پشستبسی سا دس هحيظ کبس خَد تجضیِ ٍ تحليل ًوبیذ.
 -9ساّکبسّبی هٌبست ٍ هجتٌی ثش هَاصیي ٍ کذّبی اخاللی جْت تَسؼِ ػولکشد اخاللی هحيظ÷کبس خَد اسائِ دّذ
 -4اسصش ّبی اخاللی ٍ کشاهت اًسبًی دس هحيظ کبس خَد سا ًمذ ًوبیذ.
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ج-شیوه تذریس
 -9نظری  :هغبلت ایي دسس ثِ صَست سخٌشاًی ٍ ثحث گشٍّی ثب استفبدُ اص ٍسبیل کبهپيَتشٍ ،یذیَ پشٍطکتَس،
پبٍسپَیٌت .....دس کالس اسائِ هی ضَد .سبػبت تذسیس جوؼب  97سبػت هی ثبضذ .
 -2ػولی :هذت ٍاحذ ػولی 97سبػت دس عَل تشم ثش اسبس ثشًبهِ صهبى ثٌذی ضذُ دس یکی اص ثخص ّبی هشالجت پشستبسی
ثبليٌی خَاّذ ثَد  .داًطجَیبى عجك اّذاف ٍاحذ ػولی ثِ ثشسسی ٍ اسصیبثی چبلص ّبی اخالق پشستبسی ٍ سٍاثظ حشفِ
ای پشستبسی دسػشصِ ّبی ثبليٌی خَاٌّذ پشداخت ٍ آى سا ّوشاُ ثب اسائِ ساّکبسّبی هجتٌی ثش هَاصیي ٍ کذّبی اخاللی
ثِ صَست کتجی ٍ ضفبّی گضاسش خَاٌّذکشد .
چ-هسئولیت دانشجو :اص داًطجَ اًتظبس هی سٍد :
 -9ثغَس هٌظن ٍ ثذٍى غيجت ٍ تبخيش دس کالسْبی ًظشی ٍ ػولی حضَس یبفتِ ٍدس هجبحث ػلوی ضشکت هَثش داضتِ ثبضذ.
غيجت ثيص اص یک جلسِ دس ٍاحذ تئَسی ٍ ٍاحذػولی ًوشُ صفش هٌظَس خَاّذ ضذ .خبهَش ثَدى هَثبیل دس عَل کالس
اججبسی هی ثبضذ.
 -9کليِ تکبليف ثبیذ دس تبسیخ تؼييي ضذُ تحَیل دادُ ضًَذٍ سػبیت آئيي ًگبسش گضاسش الضاهی است .
ح-روش ارزشیبثی دانشجو
نظری  :ضشکت فؼبل دس کالس ،%90اسائِ خالصِ همبالت ػلوی هشتجظ ثب اخالق پشستبسی ٍ سٍاثظ حشفِ ای پشستبسی، %20
آصهَى ّبی هيبى دٍسُ ای ٍ پبیبًی پبیبى تشم %70
ػولی :گضاسش کتجی چبلص ّبی اخالق پشستبسی ٍ سٍاثظ حشفِ ای پشستبسی دسػشصِ ّبی ثبليٌی( ،)%70اسائِ ضفبّی دس
کالس(. )%90
ّش گضاسش حذاکثش دس  90-95صفحِ ٍ ثب دس ًظش گشفتي هَاسد  :سبػت ٍتبسیخ ،هکبى .،اّذاف  ،فْشست هَضَػبت ً ،تيجِ
گيشی ٍ اسائِ ساّکبس هجتٌی ثش هَاصیي اخاللی تٌظين گشدد.
خ-هنبثغ
Thompson I E et al.: Nursing ethics Edinburg;Churchill Livingston .
Sachedina A.(2009). Islamic biomedical ethics;principles and application.Oxford University press
.
لشاى کشینًْ،ج الجالغِ ٍ ًْج الفصبحِ  ،سسبلِ حمَق اهبم سجبد(ع)،ثحبساالًَاس،
کليٌی ساصی ،هحوذ اثي یؼمَة ،اصَل کبفی.تْشاى .داسالکتت االسالهيِ9965،
سَداثِ جَالییً ،بّيذ دلبى ًيشی ،اخالليبت دس پشستبسیٍ ،صاست ثْذاضت دسهبى ٍ اهَصش پضضکی  ،دفتش پشستبسی .9988
هٌصَس اضشفی ،اخالق پضضکی ٍ سَء سفتبس حشفِ ای  ،داًطگبُ ػلَم پضضکی ایشاى .9984
سبیش کتت هشجغ ،همبالت ٍ سبیت ّبی هشتجظ ثب اخالق پشستبسی ٍ سٍاثظ حشفِ ای دس پشستبسی
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د-جذول زهبى ثنذی ثرنبهه درس( )lesson planواحذ نظری
هذرس

جلسه هوضوع جلسه
 .9هؼشفی دسس ٍ ثيبى اّذاف

دکتش افشاسيبثی

 .2هجبًی ٍفلسفِ اخالق  ،هؼٌَیت ٍ سالهت ،کشاهت اًسبًی ٍ اسصش ّبی اخاللی اسالهی

دکتش رٍالؼذل

 .9اخالق حشفِ ای ٍ سٍاثظ اًسبًی دس ًظبم سالهت ،حمَق اسبسی هذدجَ ٍ خبًَادُ،

دکتش رٍالؼذل

 .4تبسیخ اخالق پشستبسی ،هذل ّبی استجبعی پضضک-پشستبس-ثيوبس ،

دکتش رٍالؼذل

 .5هسئَليت حشفِ ای ٍ اخاللی پشستبساى  ،ساٌّوبی حشفِ ای ٍ کذّبی اخاللی

دکتش رٍالؼذل

 .6اصَل اخاللی  ،حشفِ ای ٍ اًسبًی دس هشالجت ٍ اهَصش ثِ گشٍُ ّبی اسيت پزیش

دکتش رٍالؼذل

 .7هفبّين اخاللی ٍ اصَل اخالق صیستی دس پشستبسی

دکتش افشاسيبثی

 .8هؼضالت اخاللی ٍ لبًًَی دس پشستبسی

دکتش افشاسيبثی

 .9اصَل تصوين گيشی اخاللی دس هَاجِ ثب هطکالت پشستبسی

دکتش افشاسيبثی

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دکتر افراسیابی و دکتر ذوالعدل

تبریخ ثرگساری

دانشکده پرستاری و مامایی

