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 شرح درس:

گیرند. در این  در این درس فراگیران با نحوه حمایت از حقوق مددجویان و خانواده آن ها آشنا شده و راه های توسعه اعمال اخالقی در پرستاری را فرا می 

پرستاری، نظریه های اخالقی مورد بررسی قرار گرفته و جنبه های اخالقی اعمال و ارتباطات حرفه ای درس عالوه بر بررسی ماهیت موضوعات اخالق 

ه و پرستاری تجزیه و تحلیل می شود. در این درس فراگیران به موضوعات اخالقی در زمینه کار پرستاری حساس شده و تصمیم گیری اخالقی را تجرب

 ای اخالق حرفه ای در آن ها تقویت شود.تمرین می کنند تا از این راه صالحیت ه

 :اهداف كلي

ی در تدارک مبانی نظری و مهارت های الزم برای اقدامات اخالقی در مراقبت های پرستاری و برقراری ارتباط حرفه ای ا بر اساس ارزش های انسان

 دانشجویان

 

 :اهداف اختصاصي

 پس از پایان این واحد درسی دانشجو باید بتواند:

 نظری اخالق پرستاری را بیان کند.ای تاریخی و مبانی جنبه ه .1

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

 را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.اخالقی در کار پرستاری دیدگاه های  .3

 د.نطبق با اخالق پرستاری را توضیح دهراه های تصمیم گیری اخالقی با در نظر گرفتن روابط انسانی در رشته های مختلف علوم پزشکی، م .4

 د.در مباحث مربوط به تصمیم گیری های اخالقی در مراقبت مددجویان مشارکت کن .5

 راه کارهای توسعه عملکرد اخالقی در پرستاری را شرح دهد. .9



 موضوعات اخالقی حساسیت نشان دهد.نسبت به  .9

 نسبت به حمایت از حقوق مددجوین متعهد باشد. .8

 ه ای خود و محیط کاری خود را مورد نقد قرار دهد.رشد اخالق حرف .7

 ارزش های اخالقی و کرامت انسانی در محیط های کاری خود را مورد نقد قرار دهد. .11

 شیوه تدریس 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی

 ابزار آموزشي : 

 ویدئو و پروژکتور، نرم افزار پاورپوینت، وایت برد

 وظایف دانشجویان 

 کالس  حضور فعال در

 گزارش کتبی و شفاهی)کنفرانس( از چالش های اخالق پرستاری و  روابط حرفه ای پرستاری از یکی از بخش های مراقبت پرستاری بالینیارائه 

 ارائه راهکارها مبتنی بر  موازین و کدهای اخالقی 

 ارزشیابي 

 حضور فعال در کالس 

 گزارش کتبی و شفاهی از چالش های اخالق پرستاری و روابط حرفه ای از یکی از بخش های مراقبت پرستاری بالینیارائه 

 امتحان 

 

 منابع 

 قرآن کریم .1

 نهج الفصاحه .2

 نهج البالغه .3

 رساله حقوق امام سجاد)ع( .4

 1395کلینی رازی، محمد ابن یعقوب، اصول کافی. تهران. دارالکتب االسالمیه.  .5

  بحاراالنوار .9

 .1394مصباح یزدی، محمدتقی. آموزش فلسفه. تهران. انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی.  .9

 .1389مصباح یزدی، محمدتقی. در جستجوی عرفان ساالمی. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.  .8

 .1383. انتشارات برای فردا. تهران. 2و1الریجانی، باقر. پزشک و مالحظات اخالقی ج .7

 .1388دماری، بهزاد، سالمت معنوی. انتشارات طب و جامعه. تهران: چاپ اول، زمستان  .11

 .1354طباطبایی، محمدحسین. معنویت تشیع. قم. انتشارات تشیع.  .11

 .1391مطهری، مرتضی. آزادی معنوی. تهران. انتشارات صدرا. .1

و  11روانشناسی و مذهب. اندیشه و رفتار. سال سوم. شماره  بوالهری، جعفر. موضوعات و زمینه های پژوهش در مواررد مشترک روانشناسی. .2

7 .1399. 

 .1384و سوء رفتار حرفه ای. دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران  اشرفی، منصور. اخالق پزشکی .3

 .1388یی، سودابه. دهقان نیری، ناهید. اخالقیات در پرستاری. وزارت بهداشت. معاونت سالمت. دفتر پرستاری. جوال .4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دکتر نسرین جعفری تهیه وتنظیم: 

 9316 تابستانتاریخ تنظیم: 

 واحد نظري و عملی: جدول زمانبندي

 

 

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 معارفه، توضیح طرح درس  8 -91 4/7/16 سه شنبه اول

 تعریف اخالق و اهمیت آن، معنویت و فلسفه اخالق

 پیامیدکتر

سانی، عدم ضرر و اصول اخالق زیستی) اتونومی، سودر 8 -91 99/7/16 سه شنبه دوم

 زیان، عدالت(

 پیامیدکتر 

  8 -91 98/7/16 سه شنبه سوم

حساسیت اخالقی در امر آموزش پرستاری  اصول تصمیم 

 گیری بر اساس مبانی اخالقی

 پیامیدکتر 

 پیامیدکتر  نظریه های اخالقی 8 -91 52/7/16 سه شنبه چهارم

 دکتر جعفری بیمار -پرستار -مدل های ارتباطی پزشک 8 -91 5/8/16 سه شنبه پنجم

نظامنامه های اخالقی در پرستاری  و کدهای  8 -91 1/8/16 سه شنبه ششم

 اخالقی

 

 دکتر جعفری

 دکتر جعفری قوانین و مقررات حرفه ای در پرستاری 8 -91 96/8/16 سه شنبه هفتم

 فریدکتر جع موضوعات اخالقی و قانونی در پرستاری 8 -91 53/8/16 سه شنبه هشتم

طبق هماهنگی  سه شنبه نهم
 قبلی

دکتر پیامی،  ارائه گزارش کار عملی 8 -91
 دکتر جعفری

طبق هماهنگی  سه شنبه دهم
 قبلی

دکتر پیامی،  ارائه گزارش کار عملی 8 -91
 دکتر جعفری

طبق هماهنگی  سه شنبه یازدهم
 قبلی

دکتر پیامی،  ارائه گزارش کار عملی 8 -91
 دکتر جعفری

طبق هماهنگی  سه شنبه دوازدهم
 قبلی

دکتر پیامی،  ارائه گزارش کار عملی 8 -91
 دکتر جعفری


