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اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای به بررسی مبانی نظری و مهارتهای الزم برای اقدامات اخالقی در مراقبت های درس  مقدمه:

  می کند. پرستاری و برقراری ارتباط حرفه ای را بر اساس ارزشهای انسانی فراهم

 های توسعه اعمال اخالقی در پرستاری با نحوه حمايت از مددجويان و خانواده با راه يانآماده سازی دانشجو :هدف کلی

 اهداف رفتاری:    

 اخالق پرستاری را تعريف کرده و اهمیت و فلسفه و تاربخ آن را شرح دهند. .1

 معنويت و سالمت را تعريف نمايند. .2

 ند.شرح ده اصول اخالق زيستی را .3

 د.نهای ارتباطی پزشک بیمار پرستار را بررسی و نقد کن مدل .4

 د.نند و در عمل بکار گیرناصول تصمیم گیری در مباحث اخالقی را  بیان ک .5

 ر پرستاری را شرح دهند.راهکارهای توسعه عملکرد اخالقی د .6

 ند.نکدهای اخالقی و مسئولیت حرفه ای پرستاران را بیان ک .7

 د.نز حقوق بیمار/ مددجو را بررسی و نقد نمايا راهکارهای حمايتام به حقوق اساسی بشر، با شناخت و احتر .8

 د.نراهکارهای اخالق حرفه ای را در محیط بررسی و شرح ده .9

 د.نمعضالت اخالقی در پرستاری را بررسی و نقد کن .11

 د.ناخالق حرفه ای را در مراقبت از بیمار بکار گیر .11

 د.نستاری از گروههای آسیب پذير را شرح دهموضوعات اخالقی در مراقبت پر .12

 

 پرسش  و پاسخ                           -بحث گروهی -سخنرانی روش تدريس:

 و ارتباط حرفه ای اخالق پرستارینام درس:  

 11222 کد مشخصه درس:

 واحد 5/1: تعداد واحد

 عملی -نظری نوع واحد:
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 فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع در کالس -1

 شرکت در بحث های کالس -2

 در صورت تمايل اخالق پرستاریتحقیق و ارائه تازه های  -3

لش های اخالق پرستاری و روابط حرفه ای پرستاری در يکی از بخشهای مراقبت ارائه گزارش کتبی و شفاهی از چا -4

 ارائه راهکارها بر اساس موازين و کد های اخالقیو  پرستاری بالینی

 روش ارزشيابی:

 نمره 14 امتحان پايان ترم - 0                نمره 1 و مشارکت در کالس نقد چالش -2                      نمره 5نمره عملی  -0

تکلیف تا يک هفته قبل از  ) باتايید اولیه موضوع و ارائه نمره فوق برنامه 1حداکثر ارائه مقاله مرتبط با موضوعات درس:  -5
 امتحان پايان ترم(
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 0199   -  0011سال تحصيلی     اولنيمسال  پرستاری اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای دی درسدول زمانبنج

 رئوس مطالب تاريخ رديف

 بیان طرح درس 31/6/99 0

 اخالق زيستی -کلیات اخالق   6/7/99 2

 قتئوريهای اخال -اخالق  پرستاری 13/7/99 1

 ی اخالقآيین نامه ها 21/7/99 0

 مفاهیم اخالقی 27/7/99 5

 تعطيل رسمی 4/8/99 6

 حقوق و مسئولیت ها 11/8/99 7

 حساسیت اخالقی و تصمیم گیری های اخالقی  18/8/99 8

 مسائل اخالقی در پرستاری 25/8/99 9

 رموضوعات اخالقی در مراقبت پرستاری از گروههای آسیب پذي 2/9/99 01

  ارائه چالش اخالق پرستاری در بخش و راهکار مربوطه 9/9/99 00

  ارائه چالش اخالق پرستاری در بخش و راهکار مربوطه 16/9/99 02

  ارائه چالش اخالق پرستاری در بخش و راهکار مربوطه 23/9/99 01

 ارائه چالش اخالق پرستاری در بخش و راهکار مربوطه 31/9/99 00

  ارائه چالش اخالق پرستاری در بخش و راهکار مربوطه 7/11/99 05

 امتحان پايان ترم 29/11/99 06

 

 




