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اخالق پزستبری ٍ ارتجبط حزفِ ای ثِ ثزرسی هجبًی ًظزی ٍ هْبرتْبی السم ثزای الذاهبت اخاللی در هزالجت ّبی درس  مقدمٍ>

  پزستبری ٍ ثزلزاری ارتجبط حزفِ ای را ثز اسبس ارسضْبی اًسبًی فزاّن هی وٌذ.

 راَُای تًسؼٍ اػمال اخالقی در پرستاری يی تا تا وحًٌ حمايت از مددجًيان ي خاوًادٌ آمادٌ سازی داوشجً  :َدف کلی

 اَداف رفتاری>    

 در ياحد وظری     

 اخالق پزستبری را تؼزیف وزدُ ٍ اّویت ٍ فلسفِ ٍ تبرثخ آى را ضزح دٌّذ. .1

 هؼٌَیت ٍ سالهت را تؼزیف ًوبیٌذ. .2

 ٌذ.اصَل اخالق سیستی را ضزح دّ .3

 هذلْبی ارتجبعی پشضه ثیوبر پزستبر را ثزرسی ٍ ًمذ وٌذ. .4

 اصَل تصوین گیزی در هجبحث اخاللی را  ثیبى وٌذ ٍ در ػول ثىبر گیزد. .5

 ر پزستبری را ضزح دٌّذ.راّىبرّبی تَسؼِ ػولىزد اخاللی د .6

 وذّبی اخاللی ٍ هسئَلیت حزفِ ای پزستبراى را ثیبى وٌذ. .7

 ٍ ًمذ ًوبیذ.س حمَق ثیوبر/ هذدجَ را ثزرسی ا راّىبرّبی حوبیتثب ضٌبخت ٍ احتزام ثِ حمَق اسبسی ثطز،  .8

 راّىبرّبی اخالق حزفِ ای را در هحیظ ثزرسی ٍ ضزح دّذ. .9

 هؼضالت اخاللی در پزستبری را ثزرسی ٍ ًمذ وٌذ. .10

 اخالق حزفِ ای را در هزالجت اس ثیوبر ثىبر گیزد. .11

 هَضَػبت اخاللی در هزالجت پزستبری اس گزٍّْبی آسیت پذیز را ضزح دّذ. .12

 <در ياحد ػملی 

ٍ ضفبّی اس چبلص ّبی اخالق پزستبری ٍ رٍاثظ حزفِ ای پزستبری در یىی اس ثخطْبی هزالجت پزستبری .ارائِ گشارش وتجی 1

 ثبلیٌی

 ٍ ارتجبط حزفِ ای اخالق پزستبریوام درس>  

 ٍاحذ 5/1: تؼداد ياحد

 ػولی -ًظزی وًع ياحد>

  وبرضٌبسی پزستبریمقطغ ي رشتٍ تحصيلی> 
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