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شرح درس:
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 گیرند .در این
درس عالوه بر بررسی ماهیت موضوعات اخالق پرستاری ،نظریه های اخالقی مورد بررسی قرار گرفته و جنبه های اخالقی اعمال و ارتباطات حرفه ای
پرستاری تجزیه و تحلیل می شود .در این درس فراگیران به موضوعات اخالقی در زمینه کار پرستاری حساس شده و تصمیم گیری اخالقی را تجربه و
تمرین می کنند تا از این راه صالحیت های اخالق حرفه ای در آن ها تقویت شود.
اهداف كلي:
تدارک مبانی نظری و مهارت های الزم برای اقدامات اخالقی در مراقبت های پرستاری و برقراری ارتباط حرفه ای ا بر اساس ارزش های انسانی در
دانشجویان
اهداف اختصاصي:
پس از پایان این واحد درسی دانشجو باید بتواند:
.1

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

.2

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

.3

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

.4

راه های تصمیم گیری اخالقی با در نظر گرفتن روابط انسانی در رشته های مختلف علوم پزشکی ،منطبق با اخالق پرستاری را توضیح دهد.

.5

در مباحث مربوط به تصمیم گیری های اخالقی در مراقبت مددجویان مشارکت کند.

.9

راه کارهای توسعه عملکرد اخالقی در پرستاری را شرح دهد.

 .9نسبت به موضوعات اخالقی حساسیت نشان دهد.
.8

نسبت به حمایت از حقوق مددجوین متعهد باشد.

.7

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

 .11ارزش های اخالقی و کرامت انسانی در محیط های کاری خود را مورد نقد قرار دهد.
شیوه تدریس
سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،بحث گروهی


ابزار آموزشي:
ویدئو و پروژکتور ،نرم افزار پاورپوینت ،وایت برد



وظایف دانشجویان
حضور فعال در کالس
ارائه گزارش کتبی و شفاهی(کنفرانس) از چالش های اخالق پرستاری و روابط حرفه ای پرستاری از یکی از بخش های مراقبت پرستاری بالینی
ارائه راهکارها مبتنی بر موازین و کدهای اخالقی



ارزشیابي
حضور فعال در کالس
ارائه گزارش کتبی و شفاهی از چالش های اخالق پرستاری و روابط حرفه ای از یکی از بخش های مراقبت پرستاری بالینی
امتحان
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