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 درس اخالق پزستبری ٍ ارتجبط حزفِ ای ثِ ثزرسی هجبًی ًظزی ٍ هْبرتْبی السم ثزای اقذاهبت اخالقی در هزاقجت ّبی :مقدمٍ

 . پزستبری ٍ ثزقزاری ارتجبط حزفِ ای را ثز اسبس ارسضْبی اًسبًی فزاّن هی کٌذ

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

:     اَداف رفتاری

      در ياحد وظری

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

 .هؼٌَيت ٍ سالهت ٍ فلسفِ اخالق را تؼزيف ًوبيٌذ .2

 .کزاهت اًسبى ٍ ارسضْبی اًسبًی را ضزح دّذ .3

 .اصَل اخالق سيستی ٍ کبرثزد آى در پزستبری را ضزح دٌّذ .4

 .حسبسیت اخالقی در آهَسش ثبلییي پزستبری را ثیبى کٌذ .5

 .هذلْبی ارتجبعی پشضک ثیوبر پزستبر را ثزرسی ٍ ًقذ کٌذ .6

 .اصَل تصوین گیزی اخالقی را  ثیبى کٌذ ٍ در ػول ثكبر گیزد .7

 . راّكبرّبی تَسؼِ ػولكزد اخالقی ٍ هسئَلیت ّبی حزفِ ای در پزستبری را ضزح دٌّذ .8

 .کذّبی اخالقی ٍ هسئَلیت حزفِ ای پزستبراى را ثیبى کٌذ .9

 .هذدجَ را ثزرسی ٍ ًقذ ًوبيذ/ ثب ضٌبخت ٍ احتزام ثِ حقَق اسبسی ثطز، راّكبرّبی حوبيت اس حقَق ثیوبر .10

 .هفبّین اخالقی در قَاًیي پزستبری را تَضیح دّذ .11

 .راّكبرّبی اخالق حزفِ ای را در هحیظ ثزرسی ٍ ضزح دّذ .12

 .هؼضالت اخالقی ٍ قبًًَی در پزستبری را ثزرسی ٍ ًقذ کٌذ .13

 .اخالق حزفِ ای در ًظبم سالهت را ضزح دّذ ٍ را در هزاقجت اس ثیوبر ثكبر گیزد .14

 .هَضَػبت اخالقی در هزاقجت پزستبری اس گزٍّْبی آسیت پذيز را ضزح دّذ .15
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 ثحبراالًَار .6
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