
 بسمٍ تعالی 

 

 داوطکدٌ پرستاری ي مامايی 

 داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحد وجف آباد    

  0199-0011ل تحصيلی   سا ديمل ويمسا

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.

 ّبی تَسؼِ اػوبل اخاللی در پزستبری هذدجَيبى ٍ خبًَادُ ثب راُثب ًحَُ حوبيت اس  يبىآهبدُ سبسی داًطجَ :َدف کلی

 اَداف رفتاری:    

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

 هؼٌَيت ٍ سالهت را تؼزيف ًوبيٌذ. .2

 ٌذ.اصَل اخالق سيستی را ضزح دّ .3

 ذ.ٌذ وٌّبی ارتجبعی پشضه ثیوبر پزستبر را ثزرسی ٍ ًم هذل .4

 ذ.ًٌذ ٍ در ػول ثىبر گیزٌاصَل تصوین گیزی در هجبحث اخاللی را  ثیبى و .5

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

 ٌذ.ٌوذّبی اخاللی ٍ هسئَلیت حزفِ ای پزستبراى را ثیبى و .7

 ذ.ٌرا ثزرسی ٍ ًمذ ًوبي س حمَق ثیوبر/ هذدجَا راّىبرّبی حوبيتثب ضٌبخت ٍ احتزام ثِ حمَق اسبسی ثطز،  .8

 ذ.ٌراّىبرّبی اخالق حزفِ ای را در هحیظ ثزرسی ٍ ضزح دّ .9

 ذ.ٌهؼضالت اخاللی در پزستبری را ثزرسی ٍ ًمذ وٌ .10

 ذ.ًاخالق حزفِ ای را در هزالجت اس ثیوبر ثىبر گیز .11

 ذ.ٌهَضَػبت اخاللی در هزالجت پزستبری اس گزٍّْبی آسیت پذيز را ضزح دّ .12

 

 پزسص  ٍ پبسخ                           -ثحث گزٍّی -ًیسخٌزا ريش تدريس:

 ٍ ارتجبط حزفِ ای اخالق پزستبریوام درس:  

 ٍاحذ 5/1: تعداد ياحد

 ػولی -ًظزی وًع ياحد:

  وبرضٌبسی پزستبریمقطع ي رضتٍ تحصيلی: 

 -:  يا َمسمان دريس پيطىياز
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 فعاليتُای فراگيران:

 حضَر ثِ هَلغ در والس -1

 ضزوت در ثحث ّبی والس -2

 در صَرت توبيل اخالق پزستبریتحمیك ٍ ارائِ تبسُ ّبی  -3

ْبی هزالجت ارائِ گشارش وتجی ٍ ضفبّی اس چبلص ّبی اخالق پزستبری ٍ رٍاثظ حزفِ ای پزستبری در يىی اس ثخط -4

 ارائِ راّىبرّب ثز اسبس هَاسيي ٍ وذ ّبی اخاللیٍ  پزستبری ثبلیٌی

 ريش ارزضيابی:

 ًوزُ 14امتحان پايان ترم  - 1                     ًوزُ 1 وقد چالص -2                      ًوزُ 5ومرٌ عملی  -0

تىلیف تب يه ّفتِ لجل اس  ) ثبتبيیذ اٍلیِ هَضَع ٍ ارائِ ًوزُ فَق ثزًبهِ 1حذاوثز ارائٍ مقالٍ مرتبظ با مًضًعات درس:  -5
 اهتحبى پبيبى تزم(

 مىابع اصلی درس:

 لزاى وزين .1

 ًْج الفصبحِ .2

 ًْج الجالغِ .3

 رسبلِ حمَق اهبم سجبد .4

 .1365ولیٌی راسی، هحوذ اثي يؼمَة. اصَل وبفی.تْزاى: دارالىتت االسالهیِ:  .5

 ثحبراالًَار .6

 .1364هصجبح يشدی، هحوذ تمی.آهَسش فلسفِ. تْزاى: اًتطبرات سبسهبى تجلیغبت اسالهی، .7
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 .1388دهبری ثْشاد.سالهت هؼٌَی.اًتطبرات عت ٍ جبهؼِ،تْزاى:چبح اٍل، سهستبى .9

 .1354حوذ حسیي.هؼٌَيت تطیغ.لن:اًتطبرات تطیغ،عجبعجبيی ه .10

 .1361هغْزی هزتضی.آسادی هؼٌَی.تْزاى:اًتطبرات صذرا، .11

 اًذيطِ ٍ رفتبر، ثَالْزی جؼفز. هَضَػبت ٍ سهیٌِ ّبی پژٍّص در هَارد هطتزن رٍاًطٌبسی ٍ رٍاًپشضىی ٍ هذّت. .12

 .9ٍ10،1376 وبرُضسبل سَم 
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 0199   -   0011سال تحصيلی     ديمويمسال  پرستاری اخالق پرستاری ي ارتباط حرفٍ ای دی درسديل زماوبىج

 رئًس مطالب تاريخ رديف

 خالقولیبت ا -ثیبى عزح درس 3/12/99 0

 اخالق سيستی 10/12/99 2

 تئَريْبی اخالق -اخالق  پزستبری 17/12/99 1

 ی اخالقآيیي ًبهِ ّب 24/12/99 0

 هذلْبی ارتجبعی 15/1/1400 5

 حمَق ٍ هسئَلیت ّب 22/1/1400 6

 حسبسیت اخاللی ٍ تصوین گیزی ّبی اخاللی  29/1/1400 7

 هسبئل اخاللی در پزستبری 5/2/1400 8

 هَضَػبت اخاللی در هزالجت پزستبری اس گزٍّْبی آسیت پذيز 12/2/1400 9

 ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّىبر هزثَعِ 19/2/1400 01

  ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّىبر هزثَعِ 26/2/1400 00

  ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّىبر هزثَعِ 2/3/1400 02

  ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّىبر هزثَعِ 9/3/1400 01

  تعطيل رسمی 16/3/1400 00

  ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّىبر هزثَعِ 23/3/1400 05

 ارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّىبر هزثَعِ 30/3/1400 06

  ىبر هزثَعِارائِ چبلص اخالق پزستبری در ثخص ٍ راّ 6/4/1400 07

 

 


