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 شرح درس 

با روش اصولی تحقیق و کسب مهارت در کاربرد روشهای علمی پژوهش و  فراگیراناین درس به منظور آشنا سازی 

نگارش یک طرح پژوهشی مقدماتی و کاربرد اصول و روش نقد و بررسی پژوهش تنظیم شده است. بدیهی است بدین 

را فرا می گیرد و توانایی الزم را برای تشخیص  مراحل مختلف فرایند پژوهش فراگیرمنظور در طی تمرین های مرحله ای، 

مسائل و مشکالت خاص حرفه پرستاری کسب نموده و با انتخاب موضوعی که مورد عالقه وی می باشد و با مطالعات 

کتابخانه ای ماژولهای تهیه شده را تکمیل می نماید که عالوه بر تمرین بر مباحث تدریس شده در کالس، گامهای فراهم 

 طرح تحقیق خود را نیز فرا می گیرد.سازی 

 هدف کلی

با اصول متدولوژی تحقیق، کسب مهارت و آماده نمودن یک پروپوزال پزوهشی در زمینه مسائل و  فراگیرانآشنایی 

 مشکالت حرفه پرستاری.  

 اهداف جزیی درس

 . اهمیت و فرایند پژوهش در پرستاری و علوم بهداشتی را توضیح دهد.1

و انتخاب مسئله قابل پژوهش در پرستاری را توضیح داده و معیارهای یک عنوان تحقیق رادر قالب عنوان  . روش تعیین2

 پژوهش، نام ببرد.

 . عناصر و گام های اساسی پژوهش را توضیح دهد و آنها را در تدوین طرح پژوهش خود به کار گیرد.3



 را دانسته و توضیح دهد.. نحوه تدوین چارچوب پنداشتی و نظری و نیز بازنگری متون 4

 . اهداف، فرضیه ها و سواالت پژوهش را توضیح دهد5

 . متغیرها و انواع آن را نام برده و مقیاس اندازه گیری انها را توصیف نماید.6

 . حجم نمونه و نحوه روشهای نمونه گیری، انتخاب نمونه و جامعه پژوهش را بیان کند.7

و توضیح دهد به طوریکه بتواند آنها را با هم مقایسه نموده و نوع مناسب را برای موضوع  . انواع طراحی تحقیق را نام برده8

 انتخابی خود برگزیند.

 . اخالق در پژوهش و اهمیت آن را توصیف کند.9

 . کاربرد یافته های پژوهش و اصول نقد و بررسی پژوهش ها در قالب ماژول ها و مقاالت را توضیح دهد.10

مختلف پژوهش علمی شامل نگارش طرح پژوهش، انجام پژوهش، گزارش نویسی و تهیه و تدوین مقاله ) . مراحل 11

 فارسی یا انگلیسی ( را تشخیص داده و توضیح دهد.

 

 نحوه تدریس

بلی مطالعه قانتظار می رود با  فراگیراناین درس به صورت سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی ارائه خواهد شد لذا از 

 کالسها حضور یابند.  در

 

 تکالیف درس و نحوه ارزشیابی

انتظار میرود برای کار در مورد مراحل تحقیق, پس از تدریس هر موضوع درسی توسط اساتید,  مطالب مرتبط  فراگیران. از 1

 نمره از نمره پایانی( 5ارائه شده مطالعه، تکمیل و تحویل نمایند. )   1- 5با آن جلسه درس را مطابق ماژولهای

 نمره از نمره پایانی( 5. انتخاب یک عنوان و تکمیل پروپوزال آن بر طبق فرمت پروپوزال )2

 نمره ازارزشیابی نهایی(. 8. شرکت در آزمون )3

 نمره از کل نمره کالس (.  2. حضور فعال در کلیه جلسات درسی و شرکت در بحث و گفتگو و ارائه به موقع تکالیف) 4

 

  



 

 راهنمای تکمیل ماژول

 عدد می باشد به طور انفرادی  تکمیل و ارائه می شود. 5ماژولها که  -

 مطالب و مقاالت مورد استفاده از منابع معتبر و جدید تهیه شده باشد.  -

 درس روش تحقیق، برای پاسخ به سواالت وتاد موظف هستند از مطالب و پیشنهادات ارائه شده توسط اس فراگیران -

  تمرینهای داده شده در ماژولها و کامل کردن مطالب خود استفاده کنند.

 تکمیل و تحویل نمایند.تاد هفته پس از دریافت الزم است جهت گرفتن بازخورد از اس 2ماژولها را حداکثر  -

 

وب ژولها تمرین بسیار خمواردی که در ماژولها ارائه شده مطابق تدریس در کالس بوده و باید بدان توجه فرمایید. تکمیل ما

  :و راهنمای عملی در تدوین و فراهم سازی طرح تحقیق شما خواهد بود

 

 

 عنوان                                                        بیان مسئله پژوهش          

 اهداف                                                       فرضیه ها   

 ش                                              تعریف واژه ها سوال پژوه

 چارچوب پنداشتی                                          مروری بر متون  

 نوع پژوهش                                                جامعه پژوهش

 محیط پژوهش  معیارهای ورود و خروج                                 

 روش نمونه گیری                                         ابزار گردآوری داده ها و روش به کار گیری آن 

 روایی ابزار                                                  پایایی ابزار

 پیش فرض                                                 روش تجزیه وتحلیل داده ها 

 جدول متغیرها                                             محدودیتها و اخالقیات 

 

  

 

  



          

 جدول زمان بندی درس روش شناسی تحقیق 
    

 جلسه تاریخ موضوع درس مدرس

بیان  -چارچوب پنداشتی -انتخاب موضوع –معرفی درس و اهداف  دکتر ورعی

 مسئله پژوهش

24/11/97 1 

 2 1/12/97 مروری برمتون دکتر ورعی

 3 8/12/97 پیش فرض -فرضیات -سواالت –اهداف  دکتر ورعی

 4 15/12/97 تعریف نظری و عملی واژه ها -متغیرها دکتر ورعی

 5 22/12/97 انواع طراحی تحقیق دکتر ورعی

 6 21/1/98 انواع طراحی تحقیق دکتر ورعی

مشخصات واحدهای  -نمونه پژوهش -محیط پژوهش -جامعه پژوهش دکتر ورعی

 مورد پژوهش

28/1/98 7 

 8 4/2/98 روش نمونه گیری و روش و ابزار گردآوری دکتر ورعی

 9 11/2/98 تعیین روایی و پایایی ابزار دکتر ورعی

 10 18/2/98 نتیجه گیری و پیشنهادات -وتحلیل داده ها تجزیه دکتر ورعی

 R.U 25/2/98 11 -مالحظات اخالقی -تورش –محدودیت های پژوهش  دکتر ورعی

 12 1/3/98 رویکردهای کیفی تحقیق دکتر ورعی

 

 

 %10حضور در کالس  - %40امتحان پایانی   - %50  ، و طرح تحقیقتکمیل و تحویل ماژولها
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 در موجود اطالعاتی پایگاههای و دیگر متعدد معتبر کتب از فوق رفرنسهای بر عالوه میتوانند دانشجویان

 استفاده نمایند.  دانشگاه سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 به نام خدا

 

 تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سالمت کشور

1397-98سال تحصيلي:  دومنيمسال   

  و قانون در مدیریت پرستاریعنوان درس: اخالق 

 پرستاری  مدیریتارشد  دوره توان مندسازی سطح

 (                                  پيشنياز:ندارد               کارورزیواحد 1-واحد نظری 1واحد ) 2تعداد واحد: 

 ساختمان شهيد شفيعی 3محل برگزاري: کالس شماره     19-17یکشنبه ها  زمان برگزاري کالس:

 دکتر سادات حسينیاساتيد:  

 

با اصول و مبانی اخالق حرفه ای، معنویت، سالمت معنوی، مراقبتهای معنوی،  فراگیران آشنا نمودنشرح درس: 

قوانین و مقررات و کاربرد آن در مدیریت و رهبری پرستاری، ارزش های اخالقی و کرامت انسانی و بکارگیری 

منظور ارتقا آنها در محیط های کاری و نحوه تصمیم گیری های اخالقی در ارائه خدمات مراقبتی از بیماران، به 

 کیفیت مراقبتهای پرستاری به مددجویان

 

با اصول اخالق حرفه ای و کاربرد آن در پرستاری، ارزش های اخالقی و  فراگیران: آشنا نمودن هدف كلي

. در این درس فراگیران با نحوه حمایت از حقوق کارکنان عالوه بر حقوق مددجویان و خانواده آنها کرامت انسانی 

 راه های توسعه اعمال اخالقی و قانونی را در پرستاری فرا میگیرند.آشنا شده و 

 

 د:نباید قادر باش فراگیراندر پایان درس اهداف ویژه : 

 اخالق پرستاري و اهمیت آن را در ارائه خدمات سالمتی بیان كند.  .1

 جنبه های تاریخی و مبانی نظری اخالق پرستاری را بیان کند. .2

 دهد و سناریو های مرتبط با ان را تحلیل کند.مفاهیم اخالقی را توضیح  .3

اصول اخالق زیستي )اتونومي، سودرساني، عدم ضرر و زیان، عدالت( و  .4

 كاربردهاي آن در پرستاري را شرح دهد.

 دیدگا ه های اخالقی در کار پرستاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. .5

 بیان کنندحقوق ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات سالمت را  .6



مدل های تصمیم گیری اخالقی با در نظر گرفتن روابط انسانی در رشته  .7

 های مختلف علوم پزشکی، منطبق با اخالق پرستاری را توضیح دهد.

 راه های توسعه عملکرد اخالقی در پرستاری را شرح دهد. .8

 رشد اخالق حرفه ای خود و محیط کاری خود را مورد نقد قرار دهد. .9

 هاي اخالقي اسالمي را مورد نقد قرار دهد.ارزش كرامت انسان و .10

 خانواده را تجزیه و تحلیل نماید.-بیمار-پرستار-مدلهاي ارتباط حرفه ای پزشك .11

 اي در ایران و جهان را بیان کند.سیر تحول كدهاي اخالقي و راهنماهاي حرفه .12

 اي در نظام سالمت را توضیح دهد.اخالق حرفه .13

 قی و معنوی و هوش اخالقی و معنوی را شرح دهد.حساسین اخالقی، شجاعت اخال .14

 دیدگاه های قانونی در مدیریت پرستاری را بیان کند. .15

 مراجع قانونی و انتظامی در پرستاری را نام ببرد. .16

 صالحیت حرفه ای را توضیح دهدو قوانین مرتبط با آنرا نام ببرد. .17

 تعارض و تضاد منافع گروه درمانگران را شرح دهد .18

 روش تدریس: 

محور ارائه خواهد شد. پس از ارائه بخش های  فراگیرمحتوای این درس بصورت تعاملی و با استفاده از رویکرد 

در هر جلسه با  فراگیراناساسی و پایه ای محتوا، جلسات بصورت پرسش و پاسخ و بحث گروهی اداره می شود. 

مطالعه متون و مقاالت مرتبط در کالس حاضر شده و بطور فعاالنه در بحث های گروهی مشارکت خواهند کرد. 

در ارائه مطالب از ویدئو پروژكتور ، وایت برد، استفاده خواهد شد.روش تدریس متناسب با موضوح بحث بکار گرفته 

 خواهد شد.

 فراگيرانوظایف 

کالس معلومات و زیربناي علمي الزم جهت فراگیري مطالب مورد نظر را کسب قبل از حضور در  .1

 کنند.

با استفاده از مطالب تدریس شده سعي در گسترش معلومات خود از طریق مطالعات كتابخانه اي نموده و  .2

 یافته هاي پژوهش هاي جدید را در رعایت اخالق در مراقبت  به بیمار بكار گیرند.

 لمي جدید و یافته هاي حاصل از پژوهش ها تكالیف خود را تهیه كنند.با كاربرد منابع ع .3

مسئولیت یادگیري هر چه بیشتر خود را بعهده گرفته و با راهنمایي اساتید برنامه  هاي آموزشي خود را  .4

 پیگیري كنند.

بطور منظم و بدون غیبت در كالس درس حضور یافته و در مباحث علمي كالس شركت فعال داشته  .5

 د.باشن

 در تاریخ هاي مقرر تكالیف نظري و عملي خود را ارئه و یا تحویل دهند. .6

 با استاد مربوطه برای ارائه کار عملی هماهنگ باشد. .7



 

 روش ارزشيابی

 شرکت منظم و فعال در کالس درس  .1

 شرکت در بحث و پرسش و پاسخ ، استفاده از مقاالت تازه در بحث های کالس  .2

 ال کالبکنفرانس کالسی و ارائه ژورن .3

 امتحان پایان ترم  .4

 جراحی و روانپرستاری -کارشناسی ارشد داخلی  برنامه تدریس نظري درس اخالق

تاریخ/ ساعت/  

 كالس

 اساتيد اهداف جلسه موضوع

اخالق پرستاري و اهميت آن را  21/11 1

  یدر ارائه خدمات سالمت

 یو مبان یخیتار یجنبه ها

  یاخالق پرستار ینظر

 طرح درس و شيوه تدریسآشنایي با  -

 تعریف اخالق پرستاري را بيان نماید. -

جایگاه اخالق در ارائه مراقبت پرستاري را  -

 شرح دهد. 

ارزش های اخالقی مهم حرفه پرستاری را  -

 ليست نموده و پيرامون هر یک بحث نماید.

نقش پرستار را در رعایت ارزش های  -

 حرفه ای بحث نماید

دکتر 

سادات 

 حسينی

2  

28/11 

اصول اخالق زیستي )اتونومي، 

سودرساني، عدم ضرر و زیان، 

عدالت( و كاربردهاي آن در 

 پرستاري 

در کار  یاخالق یه ها دگاید

  یپرستار

 

اصول اخالق زیستی را بشناسد و بتواند  -

مصادیق کاربرد آن ها را در کار پرستاری 

 ذکر نماید.

نقش پرستار را در رعایت اصول اخالق  -

 زیستی و ارزش های حرفه ای 

-  

دکتر 

سادات 

 حسينی

 یريگ ميتصم یمدل ها 5/12 3

با در نظر گرفتن  یاخالق

در رشته  یروابط انسان

مختلف علوم  یها

منطبق با اخالق  ،یپزشک

 .یپرستار

توسعه عملکرد  یها راه

 در پرستار. یاخالق

انسان و  كرامت

 هاي اخالقي اسالمي ارزش

 

خدمات  رندگانيحقوق ارائه دهندگان و گ -

 سالمت

 یکار طيخود و مح یرشد اخالق حرفه ا  -

-پرستار-پزشك یمدلهاي ارتباط حرفه ا

  خانواده-بيمار

سه مدل ارتباطي بين بيمار و تيم درماني را  -

 توضيح دهد.

مدل هاي ارتباطي بين بيماران را توضيح  -

 دهد.

هاي ارتباطي بين كاركنان سيستم هاي  مدل -

 بهداشتي مراقبتي را بيان كند

 تعارض و تضاد منافع گروه درمانگران  -

دکتر 

سادات 

 حسينی

4 12/12  

 مفاهيم اخالقی  -

 تیریدر مد یقانون یها دگاهید

 .یپرستار

و  یشجاعت اخالق ،یاخالق تيحساس -

 یو معنو یو هوش اخالق یمعنو

 یدر پرستار یو انتظام یمراجع قانون

دکتر 

سادات 

 حسينی



را  یحرفه ا تيصالح 19/12 5

 نيدهدو قوان حيتوض

 مرتبط 

اخالق حرفه اي در نظام 

 سالمت

مسئوليت حرفه اي 

پرستاران مبتني بر 

  موازین اخالقي

 كدهاي اخالقي و 

 

تعریف علمی و حرفه ای از پرستاری را  -

 ارائه کند.

 کند.تفاوت حرفه و شغل را بحث  -

( Professionalismاصول حرفه مندی ) -

 در پرستاری را تشریح کند.

ای ¬التزامات مشی و سلوک حرفه -

(Professional Conduct با محوریت )

التزام به خود/ 

 همکار/سازمان/حرفه/جامعه را بحث کند.

روند تصویب قانونی کدهای)آئين( اخالق  -

پرستاری جمهوری اسالمی ایران را بيان 

 کنند.

دکتر 

سادات 

 حسينی

6 18/1/98 

 

 راهنماهاي حرفه اي

معضالت اخالقي و قانوني در 

پرستاري) سوئ رفتار حرفه 

 اي، غفلت و...(

ارزش های حاکم بر آئين اخالق پرستاری  -

 جمهوری اسالمی ایران را ذکر کنند.

محورهای آئين اخالق پرستاری جمهوری  -

 اسالمی ایران را ذکر کنند.

از محورهای آئين اخالق محتوای هر کدام  -

پرستاری جمهوری اسالمی ایران را  

)متناظر به موارد واقعی تجربه شده( بحث 

 کنند.

دکتر 

سادات 

 حسينی

7  

25/1/98 

حساسيت اخالقي واصول 

تصميم گيري بر اساس 

مباني اخالقي در تقابل با 

 مشكالت حرفه اي

 

اصول تصميم گيري در مشكالت اخالقي را  -

 با توجه به هدف اخالقي سيستم 

 

دکتر 

سادات 

 حسينی

8 1/2/98  

 در آموزش اخالق

  قوانين و مقررات اخالقی در آموزش و تدریس

سادات دکتر 

 حسينی
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  Essentials of Public Administrationمبانی مدیریت دولتی         الف: هدف درس:

 97-98واحد سال تحصیلی  3تعداد واحد نظری: 

  30/19الی  17زمان برگزاری وچه شهید شفیعی خیابن قدس، نبش کتمام وقت   محل برگزاری : 

 رئوس مطالب

 ،فهم اداره و حکمرانی ،جایگاه علمی و مفهومی اداره و مدیریت دولت     مقدمه هفته اول

 موضوع شناسی علم اداره  دومهفته 

 عرصه های اقدام حکومت  هفته سوم

 تفکیک قوا و سیستم موازنه و مراقبه  هفته چهارم

 مبانی تصمیم گیری برای برنامه ریزی در سطح ملی  هفته پنجم

 مبانی تصمیم گیری برای سازماندهی در سطح ملی  هفته ششم

 مبانی تصمیم گیری برای مدیریت منابع انسانی و بسیج امکانات در هویت ملی  هفته هفتم

 مبانی تصمیم گیری برای رهبری و هدایت در سطح ملی  هفته هشتم

 مبانی تصمیم گیری برای نظارت و بازرسی در سطح ملی  هفته نهم

 اجتماعی حکومتها  یئل عمومی و مسولیتهامسا هفته دهم

 الشهای بسط نظریه حکمرانی در عصر الکترونیسم و جهانی شدن چ ه یازدهمهفت

 توجه به تنوع مباحث مسائل اداری دشواری نیل به یک پارادایم با  هفته دوازدهم

 رصد اداره دولت و حکومت  هفته سیزدهم

 رویکرد مدیریت دولتی نوین  هفته چهاردهم

 سیر دنباله دار نظریه جدید و حکمرانی از کویر تا آبادی  هفته پانزدهم

 حکمرانی سالم  هفته شانزدهم

 نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره

 نمره   2                                                                                              حضور و شرکت فعال در کالس (1

 نمره  2      ها و تحلیل ، بحث و گفتگوهای کالسی ، ارائه مباحث پاسخ گوئی مناسب به سوءالمشارکت  (2

 نمره  4                                                                                                                  سواالت میان ترم (3

 نمره  12                                                                                                               االت پایان ترمسو (4

 منابع مطالعاتی :

 جستاری در پدیده فرار مغزها ، رضا امیر خانی موسسه انتشارات قدیانی

 نی نی نشرامدیریت عمومی ، سید مهدی الو

 ی فرد انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانایالوانی، سید مهدی و حسن دانمدیریت دولتی و اعتماد عمومی ، 

 علی اصغر پورعزت شرکت انتشارات علمی فرهنگی در پرتو نهج البالغه امام علی )ع( مختصات حکومت حق مدار

 یاد نهج البالغهعهد نامه امیره جان مایه فرد معنوی در حکمرانی علی اصغر پور عزت انتشارات سازمان مطالعه و بن

 فعالیتهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فرد ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
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