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          پرستاری گروه آموزشی:                                پلدختر فوریتهای پزشکی و پرستاری دانشکده:

دوم نیمسال  :نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی      پرستاری دوم دانشجویان ترم حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

99- 98 

                   اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای :نام واحد درسی
    5/1: تعداد واحد

                                                                          ندارد :یش نیازپ                                   ، عملیتئوری د:نوع واح

         2 -4   شنبه دو : زمان برگزاری كالس: روز

   نفر 03  تعداد دانشجویان:                            دانشکده پلدختر کالسهای درس مکان برگزاری:

 نرگسینرگس خانم  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  خانم نرگسی مسئول درس:

 8 -11 شنبههای روز  ساعات مشاوره با دانشجو:
 

 )لطفا شرح دهید( رح دوره:ش

اقدامات اخالقی در مراقبتهای پرستاری و برقراری ارتباط حرفه ای را این درس مبانی نظری و مهارتهای الزم برای 

در این درس فراگیران با نحوه حمایت از حقوق مددجویان و خانواده آنها  بر اساس ارزشهای انسانی فراهم می کند.

ماهیت  دراین درس عالوه بر بررسی آشنا شده و راههای توسعه اعمال اخالقی در پرستاری را فرا می گیرند.

موضوعات اخالق پرستاری، نظریه های اخالقی مورد بررسی قرار گرفته و جنبه های اخالقی اعمال و ارتباطات حرفه 

در این درس فراگیران به موضوعات اخالق پرستاری در زمینه کار پرستاری  ای پرستاری تجزیه و تحلیل می شود.

کنند تا از این راه صالحیتهای اخالق حرفه ای در انها  حساس شده و تصمیم گیری اخالقی را تجربه و تمرین می

 تقویت شود.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 پرستاریدر ارائه خدمات و کاربرد آنها با اصول اخالقی ، قوانین و استانداردها  دانشجویان آشنایی
 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 .بدانداخالق پرستاری را و مبانی نظری  تاریخچه  (1

 .اصول اخالق زیستی و کاربردهای آن در پرستاری را به طور کامل شرح دهد (1

 .بداندپرستاری را  ی در کاراخالق دیدگاههای (0

 بیمار آشنا شود. -پرستار  -پزشک مدلهای ارتباطیبا  (4

 .در پرستاری را بداند چالشها و معضالت اخالقی (5

 .در گروهای آسیب پذیر را توضیح دهدمالحظات اخالقی  (6

 .اخالقی در پرستاری آشنا شودمباحث و موضوعات با  (7

 .کاربرد ارزشهای اخالقی و کرامت انسانی د پرستاری را بداند (8
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 های تدریس:شیوه

  ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی

 آموزش مجازی )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 درس کالس در موقع به حضور 

 دانشجویی شئونات رعایت و انضباط و نظم حفظ 

  کالس در حضور از قبل منابع مطالعه 

 قبلی جلسات در شده ارائه مطالب مطالعه 

 تدریس روند در فعال مشارکت 

 تهیه و ارائه تکلیف عملی مطابق فایل مربوطه 

 

 وسایل كمک آموزشی:   

   ■پروژکتور اسالید  خته و گچت  ■وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 00 آزمون پایان ترم   نمره درصد 0آزمون میان ترم 

 نمره درصد 00شرکت فعال در کالس     نمره درصد 00انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
 

 نوع آزمون

  ■غلط -صحیح جور کردنی           ■ایچندگزینه       ■پاسخ کوتاه    ■تشریحی

 عملکردی کتبیجای خالی،  )لطفا نام ببرید( سایر موارد
  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 منابع فارسی:

 قران کریم  -

 نهج الفصاحه  -

 نهج البالغه -

 4631مصباح یزدی، محمد تقی. آموزش فلسفه ،تهران:انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی ، -

 .4631امام خمینی، مصباح یزدی، محمد تقی.در جستجوی عرفان اسالمی.قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی  -

 . 4633فردا،  برای نشر: اخالقی،تهران مالحظات و باقر، پزشک الریجانی -
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 .4631تفرشی مریم، قانون و مقررات، اخالق و تاریخ و تحوالت پرستاری، تهران: انتشارات ماهتاب،  -

                   .4631تهران: انتشارات حیدری، باقری ایمانه، گل آقایی فرزانه، مطوری پور پگاه، اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای،  -
 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

تعریف اخالق پرستاری و اهمیت آن، معنویت معارفه، ارائه  طرح درس،  21/11/89 1

  و فلسفه و اخالق

 خانم نرگسی

 خانم نرگسی و ارزشهای اخالقی اسالمی سالمت و معنویت، كرامت انسان 29/11/89 2

مفاهیم اخالقی در قوانین و  تاریخ اخالق پرستاری و روابط انسانی 5/12/89 3

 پرستاری

 خانم نرگسی

مدلهای ارتباطی و  حساسیت اخالقی در امر آموزش پرستاری)بالینی( 12/12/89 4

 بیمار-پرستار -پزشک

 خانم نرگسی

بر اساس مبانی اخالقی در تقابل با مشکالت حرفه  اصول تصمیم گیری 18/12/89 5

اصول اخالق زیستی )اتونومی، سودرسانی، عدم ضرر و  ای پرستاری

 وزیان ، عدالت(

 خانم نرگسی

كدهای و  شناخت حقوق اساسی بشر و احترام به حقوق مددجو/بیمار 26/12/89 6

 اخالقی و راهنماهای حرفه ای 

 خانم نرگسی

معضالت اخالقی و قانونی در پرستاری)سوء رفتار حرفه و موضوعات  19/1/88 7

 ای،غفلت،..( 

 خانم نرگسی

بکارگیری اصول اخالقی در جریان ارائه مراقبت های تخصصی به  25/1/88 9

 مددجو/بیمار خاص و خانواده های آنها

 خانم نرگسی

 خانم نرگسی ارائه گزارش كار گروهی 1/2/88 8

 خانم نرگسی گزارش كار گروهیارائه  9/2/88 11

 خانم نرگسی ارائه گزارش كار گروهی 15/2/88 11

 خانم نرگسی ارائه گزارش كار گروهی 22/2/88 12

 خانم نرگسی ارائه گزارش كار گروهی 28/2/88 13

 خانم نرگسی تعطیل رسمی 5/3/88 14

 خانم نرگسی ارائه گزارش كار گروهی 12/3/88 15

 

 

 

 


