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اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي به بررسي مباني نظري و مهارتهاي الزم براي اقدامات اخالقي در مراقبت هاي درس  مقدمه:
  پرستاري و برقراري ارتباط حرفه اي را بر اساس ارزشهاي انساني فراهم مي كند.

 وي با راههاي توسعه اعمال اخالقي در پرستاري و خانواده  با نحوه حمايت از مددجويانآماده سازي دانشجو  :هدف كلي

 اهداف رفتاري:    
     در واحد نظري •

 اخالق پرستاري را تعريف كرده و اهميت و فلسفه و تاربخ آن را شرح دهند. .1
 معنويت و سالمت را تعريف نمايند. .2
 ند.اصول اخالق زيستي را شرح ده .3
 بررسي و نقد كند. مدلهاي ارتباطي پزشك بيمار پرستار را .4
 اصول تصميم گيري در مباحث اخالقي را  بيان كند و در عمل بكار گيرد. .5
 ر پرستاري را شرح دهند.راهكارهاي توسعه عملكرد اخالقي د .6
 كدهاي اخالقي و مسئوليت حرفه اي پرستاران را بيان كند. .7
 / مددجو را بررسي و نقد نمايد.ز حقوق بيمارا راهكارهاي حمايتبا شناخت و احترام به حقوق اساسي بشر،  .8
 راهكارهاي اخالق حرفه اي را در محيط بررسي و شرح دهد. .9

 معضالت اخالقي در پرستاري را بررسي و نقد كند. .10
 اخالق حرفه اي را در مراقبت از بيمار بكار گيرد. .11
 موضوعات اخالقي در مراقبت پرستاري از گروههاي آسيب پذير را شرح دهد. .12
 در واحد عملي: •

ارائه گزارش كتبي و شفاهي از چالش هاي اخالق پرستاري و روابط حرفه اي پرستاري در يكي از بخشهاي مراقبت پرستاري .1
 باليني

 و ارتباط حرفه اي اخالق پرستارينام درس:  
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 ارائه راهكارها بر اساس موازين و كد هاي اخالقي . .2
 پرسش  و پاسخ                           -بحث گروهي -سخنراني روش تدريس:

 فعاليتهاي فراگيران:
 به موقع در كالس حضور -1
 شركت در بحث هاي كالس -2
 در صورت تمايل اخالق پرستاريتحقيق و ارائه تازه هاي  -3

 روش ارزشيابي:
                              نمره 1حضور و غياب  -3                     نمره 1فعاليت كالسي و كوئيز  -2                      نمره 5نمره كار عملي  -1

 نمره 13ان پايان ترم امتح - 4

تكليف تا يك هفته قبل از  ( باتاييد اوليه موضوع و ارائه نمره فوق برنامه 1حداكثر ارائه مقاله مرتبط با موضوعات درس:  -5
 امتحان پايان ترم)
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