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 عملی   5/0نظری  1وع واحد: ن                        5/1تعداد واحد:                   ارتباط حرفه ایاخالق پرستاری و نام واحد درسی:   

  12-10مان برگزاری :  یکشنبه            ساعت:   ز                                                     ----پیش نیاز :   

 :  کبری  رشیدی        نفر       مسئول درس 38تعداد دانشجویان:                                           106مکان برگزاری: کالس

 اساتید)به ترتیب حروف الفبا(:کبری رشیدی، مجید میری 

 .                                                                                                                                               14-12ساعات مشاوره با دانشجو:.

 شرح درس دوره: )لطفا شرح دهید(
 

س را بر اسا حرفه ای های پرستاری و برقراری ارتباط های الزم برای اقدامات اخالقی در مراقبت این درس مبانی نظری و مهارت

ای ه ده و راها آشنا شوه حمایت از حقوق مددجویان و خانواده آنهدر این درس فراگیران با نح های انسانی فراهم می کند. ارزش

ظریه های نرستاری، این درس عالوه بر بررسی ماهیت موضوعات اخالق پ در توسعه اعمال اخالقی در پرستاری را فرا می گیرند.

رس در این د .ی شوده و تحلیل ماخالقی مورد بررسی قرار گرفته و جنبه های اخالقی اعمال و ارتباطات حرفه ای پرستاری تجزی

ا ت ،می کنند تمرین فراگیران به موضوعات اخالق پرستاری در زمینه کار پرستاری حساس شده و تصمیم گیری اخالقی را تجربه و

 نها تقویت شود.های اخالق حرفه ای در آ از این راه صالحیت
 

 : هدف کلی: )لطفا شرح دهید(
 ای و وقانین د رارائه مراقبت های پرستاری آشنایی با مبانی نظری اخالق حرفه

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

امه را لی برن)منظورشکستن هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اص

اری اهداف رفت ع همانن به اجزای اختصاصی تر به نام اهداف ویژه است که در واقنشان می دهد. اهداف بینابینی قابل تقسیم شد

 اند(

 فراگیران در پایان درس قادر خواهند بود :

 جنبه های تاریخی و مبانی نظری اخالق پرستاری را بیان کنند . -1

 اصول اخالق زیستی و کاربردهای آن در پرستاری را شرح دهند. -2

 پرستاری را شرح دهند.تئوری های اخالقی در کار  -3

 ارزشهای اخالقی و کرامت انسانی در محیط های کاری خود را مورد نقد قرار دهند. -4

 مفهوم سالمت و معنویت را شرح دهند. -5

 نسبت به موضوعات اخالقی حساسیت نشان دهند. -6
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ق ا اخالببق راههای تصمیم گیری اخالقی با در نظر گرفتن روابط انسانی در رشته های مختلف علوم پزشکی منط -7

 د.نپرستاری را توضیح ده

 های اخالقی در مراقبت از مددجویان مشارکت کنند. در مباحث مربوط به تصمیم گیری -8

 د.نراهکارهای توسعه عملکرد اخالقی در پرستاری را شرح ده -9

 نسبت به حمایت از حقوق مددجویان متعهد باشند. -10

 د قرار دهند.رشد اخالق حرفه ای خود و محیط کاری خود را مورد نق -11

 کدهای اخالقی و راهنماهای حرفه ای د رمراقبت های پرستاری و کاربرد آنها را شرح دهند. -12

 منشور حقوق بیماران را شرح دهند. -13

 یمار را شرح دهند.ب -پرسترای –قی بین پزشک الانواع سبک های برقراری ارتباط اخ -14

 د.بیماران خاص و خانواده را شرح دهن ،ی در مراقبت پرستاری از گروه های آسیب پذیرعات اخالقموضو -15

 مسئولیت های حرفه ای پرستاری مبتنی بر موازین اخالقی را شرح دهند. -16

 مفاهیم اخالقی در قوانین پرستاری را شرح دهند. -17

 نها را شرحی از آچگونگی شناخت معضالت اخالقی و قانونی در پرستاری )سوء رفتار حرفه ای ،  غفلت، ...( و پیشگیر -18

 دهند.

 شیوه های تدریس:
 سخنرانی                     سخنرانی برنامه ریزی شده                                        پرسش و پاسخ    

 ( TBL(                               یادگیری مبتنی بر تیم)PBLبحث گروهی                 یادگیری مبتنی بر حل مسئله)

 ...........................................................طفا نام ببرید(سایر موارد)ل

 وظایف و تکالیف دانشجو:)لطفا شرح دهید(
  مرتب و منظم در کالس درس تا پایان ترمحضور 

 مطالعه و آمادگی قبلی برای شرکت فعال در بحث های کالسی 

 عدم استفاده از گوشی تلفن همراه درکالس درس 

 مام شئونات اخالقی شرعی و عرفی در طول کالس درسرعایت ت 

  ائه تکالیف عملی گروهیارشرکت الزامی در انجام و 

  الم نخواهد شد(در صورت عدم ارائه نمره نهایی اع ) موعد مقررارائه به موقع تکالیف عملی در 

 وسایل کمک آموزشی: 
 ..................................................سایر موارد         داسالی      پروژکتور        تخته و گچ        وایت برد 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل (

 بخش نظری
 ....درصد نمره 70  نمره آزمون پایان ترم..آزمون میان ترم........ درصد                                                   

 ....درصد نمره 10بحث کالسی شرکت فعال در                                                درصد نمره   20کالسی  تکالیفانجام       
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 ...............................سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

 نوع آزمون

 غلط –صحیح                جورکردنی                    چند گزینه ای                 پاسخ کوتاه                  تشریحی 

 ............سایر موارد)لطفا نام ببرید(

 بخش عملی
ستاری بخش های مراقبت پر زروابط حرفه ای پرستاری در یکی ا چالش های اخالق پرستاری و زارائه گزارش کتبی و شفاهی ا

 % نمره( 100های مبتنی بر موازین و کدهای اخالقی )د رمجموع ره کامبتنی بر شواهد و ارائه را بالینی بر اساس پرستار ی

 منابع پیشنهادی برای مطالعه : )لطفا نام ببرید (:

 منابع فارسی:

 قرآن کریم -

 نهج الفصاحه -

 نهج البالغه -

 رساله حقوق امام سجاد )ع(کلینی رازیف محمد بن یعقوب، اصول کافی -

 بحاراالنوار -

 1364فلسفه، تهران: انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی ، تقی، آموزشدمصباح یزدی ،محم -

 1387مصباح یزدی، محمد تقی. در جستجوی عرفان اسالمی قم: انتشارات موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی ، -

 1398رشیدی کبری، اشک تراب طاهره. اخالق حرفه ای در پرستاری. انتشارات حیدری. چاپ دوم .  -

 1383. انتشارات برای فردا. تهران، 2و  1الریجانی باقر، پزشک و مالحظات اخالقی، جلد  -

 1388دماری بهزاد. سالمت  معنوی.  انتشارات طب و جامعه، تهران ، چاپ اول، زمستان  -

 1361طباطبایی محمد حسین. معنویت تشیع. قم ،انتشارات صدرا ، -

 ترجمه سهراب علوی نیا، تهران: نشر کتاباتکینسون، آئورف. درآمدی بر فلسفه اخالق.  -

 اصفهانی محمد مهدی. اخالق حرفه ای در خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران -

 ه دوم،آیت الهی حمیدرضا. مدلی برای ساختار اصلی اخالق پزشکی اسالمی. مجله اخالق و تاریخ پزشکی. سال دوم ، دور -

 9-1،  2، شماره 1388

. قفریبا و محمدی عیسی. توسعه ی صالحیت اخالقی حرفه ای پرستاران ،ضرورت ها و چالش ها در آموزش اخال برهانی، -

 38-27، 1388(، 3)2سال دوم ،دوره مجله اخالق و تاریخ پزشکی ، 

 یدپورمحمدی علی. مبانی فلسفی اخالق زیستی. تهران: مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شه -

 بهشتی

 وهشگاه علوم فرهنگ اسالمی ژجمعی از نویسندگان. اخالق کاربردی. چاپ اول، نشر پ -

 1385کار مبتنی بر ارزشهای اسالمی. دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات  اخالقشبنم تدین. تدوین الگوی  -

 وهش های پزشکی. تهران. نشر برای فرداضرغام محمود. اخالق در پژ -
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خالق اهادی. اخالق پزشکی در آئینه اسالم. موقعیت پزشکی در فقه اسالمی: مرکز تحقیقات و مطالعات  هبدخدائی محمد -

 1373پزشکی 
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 کدهای اخالقی و راهنماهای حرفه ای 28/7/98 6

 منشور حقوق بیمار
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