
 1 

 تسوِ تؼالی

 ضْزوزد داًطگاُ ػلَم پشضىی –فزم عزح دٍرُ درٍس ًظزی ٍ ػولی 

 9911نیسال اول سال  تحصیلی:           بهذاشت عمومی گزٍُ آهَسضی :                               بهذاشت  داًطىذُ :

 بهذاشت عمومی پیوسته کارشناسی رضتِ ٍ همغغ تحصیلی:         اخالق حرفه ای ًام ٍضوارُ درس : 

  4کالس  هحل تزگشاری:                                       91-92شنبه یه س ٍ ساػت تزگشاری :  رٍ 

           نذارد  درٍس پیص ًیاس :                                             نظری واحذ 2 : تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ  

                                     rabiei.l@skums.ac.ir : آدرس ایویل                                          دکتر لیلی ربیعی  ذرس :ه  

  هذف کلی درس:

ای را بر اسبس ارزشهْبی اًاهبًی فهراّن     ارتببط حرفِ سالهت درهرالبتْبی  اخاللیایي درس هببًی ًظری ٍ هْبرتْبی السم برای الذاهبت 

هرالبتْهبی  لهی در  الایي درس فراگیراى بب ًحَُ حوبیت از حمَق هذدجَیبى ٍ خبًَادُ آًْب آشٌب شذُ ٍ راّْبی تَسعِ اعوبل اخ هیکٌذ. در

ّهبی   لی هَرد بررسی لرار گرفتِ ٍ جٌبِالّبی اخ ق ، ًظریِالٍُ بر بررسی هبّیت هَضَعبت اخالرا فرا هیگیرًذ. در ایي درس ع بْذاشتی

لهی در زهیٌهِ رهبر    التجسیِ ٍ تحلیل هیشَد. در ایي درس فراگیراى بهِ هَضهَعبت اخ   هرالبیي سالهت ای عبت حرفِلی اعوبل ٍ ارتببالاخ

  .ای در آًْب تمَیت شَد ك حرفِاللحیتْبی اخاللی را تجربِ ٍ توریي هیکٌٌذ تب از ایي راُ صالگیری اخ پرستبری حابس شذُ ٍ تصوین

فعل رفتاری،درجه ومعیاروشرايط انجام است(،اختصاصی بهتر است به صورت رفتاری نوشته شود )هذف رفتاری دارای مخاطبهذف *اهذاف اختصاصی يا جسيی درس:   

 .را تیاى وٌٌذ الق خٌثْْای تاریخی ٍ هثاًی ًظزی اخ.1

 3را ضزح دّذ  هزالثت ّای تْذاضتیق سیستی ٍ وارتزدّای آى در الاصَل اخ -

  4را هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار دٌّذ  ثثیي سالهتهزاللی در وار الدیذگاّْای اخ -

ق الّای هختلف ػلَم پشضىی، هٌغثك تا اخ لی تا در ًظز گزفتي رٍاتظ اًساًی در رضتِالراّْای تصویوگیزی اخ-

 5را تَضیح دّذ  تْذاضتی

 لی در هزالثت اس هذدخَیاى هطاروت وٌذ الدر هثاحث هزتَط تِ تصویوگیزیْای اخ -

 7را ضزح دّذ  هزالثتْای تْذاضتیلی در الَسؼِ ػولىزد اخراّىارّای ت 6-

  8لی حساسیت ًطاى دٌّذ الًسثت تِ هَضَػات اخ -

 ًسثت تِ حوایت اس حمَق هذدخَیاى هتؼْذ تاضذ-

  10ق حزفْای خَد ٍ هحیظ واری خَد را هَرد ًمذ لزار دّذ الرضذ اخ 9- 

  خَد را هَرد ًمذ لزار دّذلی ٍ وزاهت اًساًی در هحیغْای واری الارسضْای اخ-

حضَر هٌظن در رالس ، رعبیت شئَى داًشهجَیی، شهررت در بحها ّهبی     *وظايف دانشجويان: )تكالیف دانشجو در طول تررم( :  

 ّب، ارائِ سویٌبر رالسیرالسی ٍ پرسش ٍ پبسخ

 

 *منابع اصلی درس 

 لزآى وزین -1

 ًْح الفصاحِ .2

 4غِ الًْح الث ..3 .
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 م الرسالِ حمَق اهام سداد ػلیِ الس.4 

  1365ولیٌی راسی، هحوذ اتي یؼمَب .اصَل وافی. تْزاى : دارالىتة االسالویِ ؛5 .

 تحار االٌَار .6

 1364سش فلسفِ.تْزاى: اًتطارات ساسهاى تثلیغات اسالوی ،هصثاح یشدی ، هحوذ تمی . آهَ.7 

هصثاح یشدی ، هحوذ تمی . در خستدَی ػزفاى اسالوی . لن : اتطارات هَسسِ آهَسضی ٍ پژٍّطی اهام .8 

 1387خویٌی،

  1383.اًتطارات تزای فزدا . تْزاى .  1ٍ2الزیداًی ، تالز . پشضه ٍ هالحظات اخالمی ج.9 

 1388سالوت هؼٌَی . اًتطارات عة ٍ خاهؼِ ، تْزاى: چاج اٍل ، سهستاى  دهاری ،تْشاد.11.

 1354عثا عثائئ،هحوذ حسیي. هؼٌَیت تطیغ. لن: اًتطارات تطیغ، 11

  1361هغْزی ، هزتضی. آسادی هؼٌَی . تْزاى : اًتطارات صذرا،.12 

تَالْزی ، خؼفز .هَضَػات ٍ سهیٌِ ّای پژٍّص در هَارد هطتزن رٍاًطٌاسی،رٍاًپشضىی ٍ هذّة . اًذیطِ ٍ .13 

 ضوارُ  11ٍ 9،  1376.رفتار، سال سَم 

  1384اضزفی ، هٌصَر . اخالك پشضىی ٍ سَء رفتار حزفِ ای . داًطگاُ ػلَم پشضىی ایزاى . تْزاى .14 

دفتز اهَر  -ًاّیذ . اخالمیات در پزستاری . ٍسارت تْذاضت . هؼاًٍت سالوتخَالیی، سَداتِ. دّماى ًیزی، 15.

 پزستاری
. 16- B, Rich K. L(last edition) Nursing Ethics Across the curriculum and into practice, 
Boston: Jones and Bartlett Publishers. 61- Davis A. J, Tschudin V., Rave L. D. Essentials of 
teaching and learning in nursing 
 17-Thompson I. E, Melia K. M, Boyd Kenneth M, Horsburgh D. (last edition) Nursing ethics, 
Edinburgh: Churchill Livingstone. 61-Sachedina,A.,Islamic biomedical ethics .Principles and 
Application .Oxford University Press,9001.  

سخٌراًی، پرسش ٍ پبسخ ، بحا رالسی : *روش تذريس  

اينترنتنرم افسار پاورپوينت با کمك لپ تاپ و وسايل کمك آموزشی مورد استفاده: *  
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 ضْزوزدداًطگاُ ػلَم پشضىی  –فزم هؼزفی درٍس ًظزی ٍ ػولی 

 9911یوسال اٍل ً                                              خذٍل سهاى تٌذی ارائِ تزًاهِ درس 

ردی

 ف

آهادگی الزم دانشجویان قبل  هذرس ػٌَاى ساػت خلسات

 از شروع

تعریف اخالق ٍ ضرٍریبت آى بر هبٌبی اصَل           .1 12-11 جلسه اول 1

 اسالهی

 - دکتر لیلی ربیعی

توجه، حضور ذهن و  آهادگی  دکتر لیلی ربیعی تبریخچِ اخالق پسشکی           .2 12-11 جلسه دوم 2

جهت فراگیری هطالب جلسه  

 حاضر

 " دکتر لیلی ربیعی اصَل حرفِ ای اخالق پسشکی           .3 12-11 جلسه سوم 3

 " دکتر لیلی ربیعی هصبدیك اخالق حرفِ ای پسشکی           .4 12-11 جلسه چهارم 4

لبًَى هجبزات خَدداری از هرالبت صحیح ٍ عذم             .5 12-11 پنجنجلسه  5

ارجبع فَری ٍ غیر فَری بِ پسشک ٍ سغَح ببالتر، عذم                                    

پیگیری ٍ هرالبت از افراد هراجعِ رٌٌذُ بِ هرارس 

بی  -تمصیر -بْذاشتی ٍ درهبًی شْری ٍ رٍستبیی)لصَر

 هببالتی(

 " لیلی ربیعی دکتر

 " دکتر لیلی ربیعی ببزدارًذُ( -لبًَى هجبزات ّبی اسالهی)تبدیبی           .6 12-11 جلسه ششن 6

اصَل اخاللی در ًحَُ هشبٍرُ لبل از ازدٍاج،            .7 12-11 جلسه هفتن 7

 حیي ازدٍاج ٍ بعذ از ازدٍاج 

 " دکتر لیلی ربیعی

 " دکتر لیلی ربیعیهابئل شرعی ٍ لبًًَی در رٍشْبی پیشگیری از           .8 12-11 جلسه هشتن 8
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 ببرداری ٍ تٌظین خبًَادُ

ًٍحَُ   هابئل شرعی ٍ لبًًَی در زهیٌِ سمظ          .9 12-11 جلسه نهن 9

 هشبٍرُ در ایي زهیٌِ

 " دکتر لیلی ربیعی

 " دکتر لیلی ربیعی ببرداریاصَل اخاللی در هشبٍرُ ٍ هرالبت در دٍراى  .11 12-11 جلسه دهن 11

اصَل اخاللی در هابئل هرالبتی هربَط بِ بیوبراى خبص  .11 12-11 جلسه یازدهن 11

 ٍ هسهي 

 " دکتر لیلی ربیعی

جلسه  12

 دوازدهن

 " دکتر لیلی ربیعی لَاًیي هربَط بِ تَلذ ًَزاد تبالسوی .12 11-12

جلسه  13

 سیسدهن

رٌٌذگبى بب استفبدُ از لَاًیي هربَط بِ پبیش هراجعِ  .13 11-12

 سبهبًِ سیب)هحرهبًِ بَدى(

 " دکتر لیلی ربیعی

جلسه  14

 چهاردهن

 " دکتر لیلی ربیعی اصَل اخاللی در  هشبٍرُ ٍ هرالبت در سبلوٌذاى .14 11-12

جلسه  15

 پانسدهن

 " دکتر لیلی ربیعی اصَل اخاللی در  هشبٍرُ  ٍ هرالبت در داًش آهَزاى .15 11-12

جلسه  16

 شانسدهن

-اصَل اخاللی در هغبلعِ ٍ پژٍّش)ًیبزسٌجی، برًبهِ .16 11-12

 ریسی، اجرا ٍ ارزشیببی(

 " دکتر لیلی ربیعی

استبًذاردّبی ارائِ خذهبت در توبم حیغِ ّب)هرالبت،  .17 12-11 جلسه هفدهن  17

هشبٍرُ، آهَزش، غرببلگری،ٍارایٌبسیَى، ارجبع ٍ 

 پیگیری(

 " دکتر لیلی ربیعی

          


