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

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

 وی با راههای توسعه اعمال اخالقی در پرستاری يت از مددجويان و خانواده آماده سازی دانشجو با نحوه حما :هدف کلی

 اهداف رفتاری:    

     در واحد نظری 

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

 را تعریف نمایند. و فلسفه اخالق معنویت و سالمت .2

 هد.کرامت انسان و ارزشهای انسانی را شرح د .3

 ند.اصول اخالق زیستی و کاربرد آن در پرستاری را شرح ده .4

 حساسیت اخالقی در آموزش بالیین پرستاری را بیان کند. .5

 مدلهای ارتباطی پزشک بیمار پرستار را بررسی و نقد کند. .6

 اصول تصمیم گیری اخالقی را  بیان کند و در عمل بكار گیرد. .7

  ر پرستاری را شرح دهند.های حرفه ای د راهكارهای توسعه عملكرد اخالقی و مسئولیت .8

 کدهای اخالقی و مسئولیت حرفه ای پرستاران را بیان کند. .9

 راهكارهای حمایت از حقوق بیمار/ مددجو را بررسی و نقد نماید.با شناخت و احترام به حقوق اساسی بشر،  .12

 مفاهیم اخالقی در قوانین پرستاری را توضیح دهد. .11

 را در محیط بررسی و شرح دهد. راهكارهای اخالق حرفه ای .12

 در پرستاری را بررسی و نقد کند. و قانونی معضالت اخالقی .13

 را در مراقبت از بیمار بكار گیرد. در نظام سالمت را شرح دهد و اخالق حرفه ای .14



 

 منابع اصلی درس:

 قران کریم .1

 نهج الفصاحه .2

 نهج البالغه .3

 رساله حقوق امام سجاد .4

 اصول کافی.تهران: دارالكتب االسالمیه: کلینی رازی، محمد ابن یعقوب. .5

 بحاراالنوار .6

 مصباح یزدی، محمد تقی.آموزش فلسفه. تهران: انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی .7

 مصباح یزدی، محمد تقی. در جستجوی عرفان اسالمی.قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .8

 و جامعهدماری بهزاد.سالمت معنوی.تهران: انتشارات طب  .9

 طباطبایی محمد حسین.معنویت تشیع.قم:انتشارات تشیع .12

 مطهری مرتضی.آزادی معنوی.تهران:انتشارات صدرا .11

 اشرفی منصور. اخالق پزشكی و سوئ رفتار حرفه ای. تهران: دانشگاه علوم پزشكی ایران  .12

 انتشارات مهرراوشتهران: دهقان نیری ناهید. اخالقیات در پرستاری.  ،جوالیی سودابه .13

 انتشارات برای فرداتهران: الریجانی باقر. پزشک و مالحظات اخالقی.  .14

15. B, Rich K L, Nursing Ethic Across the curriculum and into practice, Boston: Jones and 

Bartllet Publishers.(Last ed) 

16. Davis A, Tschudin  V, Rave D. Essentials of teaching and learning in nursing.(Last ed) 

17. Thompson I E, Melia K M, Boyd Kenneth M, Horsburgh D. Nursing ethics, Edinburgh: 

Churchill Livingstone, .(Last ed) 

18. Sachedina  A, Islamic biomedical ethics. Principles and Application. Oxford University 

Press,.(Last ed) 

 موضوعات اخالقی در مراقبت پرستاری از گروههای آسیب پذیر را شرح دهد. .15

 :در واحد عملی 

 و شفاهی از چالش های اخالق پرستاری و روابط حرفه ای در یكی از بخشهای بالینی.ارائه گزارش کتبی 1

 ارائه راهكارها بر اساس موازین و کد های اخالقی .2

 پرسش  و پاسخ                           -بحث گروهی -سخنرانی روش تدريس:

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع در کالس -1

 شرکت در بحث های کالس -2

 اخالق پرستاری اره یک جلسه کالس اد -3

 نقد مقاالت مرتبط با موضوع درس -4

 ارائه کار عملی -5

 روش ارزشيابی:

                              نمره 1شرکت در مباحث کالس  -1                     نمره 4کالسی  ارائه -2                    نمره   5نمره کار عملی  -0

 نمره9امتحان پايان ترم  -5                          نمره   1نقد مقاله  – 0

 ) باتایید اولیه موضوع و ارائه آن در کالس( نمره فوق برنامه 1حداکثر ارائه مقاله مرتبط با موضوعات درس: 
 

 



 دوره کارشناسی ارشد پرستاری اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای پرستاری دی درسدول زمانبنج

 0199   - 0011سال تحصيلی   نيمسال اول 

 ارائه دهنده رئوس مطالب تاريخ رديف

 دکتر مقیمیان کلیات اخالق -بیان طرح درس  25/8/99 0

 -اخالق زیستی  -اخالق حرفه ای در نظام سالمت  -تئوریهای اخالق 2/9/99 2

معنویت و  -اخالق پرستاری -پرستار و بیمار -ای ارتباطی پزشکمدله

 اخالق

 دکتر مقیمیان

حقوق بیمار  -کدهای اخالقی _اخالق پرستاریآیین نامه ها ی  9/9/99 1

 راهنماهای حرفه ای

 دانشجودکتر مقیمیان و 

 دانشجون و دکتر مقیمیا تصمیم گیری های اخالقی -پریشانی اخالقی -حساسیت اخالقی 16/9/99 0

 دانشجودکتر مقیمیان و  معضالت اخالقی و قانونی در پرستاری) سوء رفتار، غفلت و...( 23/9/99 5

 دانشجودکتر مقیمیان و  مفاهیم اخالقی در قوانین پرستاری 32/9/99 1

 دانشجودکتر مقیمیان و  موضوعات اخالقی در مراقبت پرستاری از گروههای آسیب پذیر 7/12/99 9

 دانشجودکتر مقیمیان و  1 ارائه چالش اخالق پرستاری در بخش و راهكار مربوطه با هماهنگی 8

 دانشجودکتر مقیمیان و  2 ارائه چالش اخالق پرستاری در بخش و راهكار مربوطه با هماهنگی 9

 دانشجودکتر مقیمیان و  3 ارائه چالش اخالق پرستاری در بخش و راهكار مربوطه با هماهنگی 01

 دانشجودکتر مقیمیان و  4 ارائه چالش اخالق پرستاری در بخش و راهكار مربوطه با هماهنگی 00

 دانشجودکتر مقیمیان و  5 ارائه چالش اخالق پرستاری در بخش و راهكار مربوطه با هماهنگی 02

 نشجودادکتر مقیمیان و  6 ارائه چالش اخالق پرستاری در بخش و راهكار مربوطه با هماهنگی 01

 دانشجودکتر مقیمیان و  7 ارائه چالش اخالق پرستاری در بخش و راهكار مربوطه با هماهنگی 00

 دانشجودکتر مقیمیان و  8 ارائه چالش اخالق پرستاری در بخش و راهكار مربوطه با هماهنگی 05

  امتحان پایان ترم  01

 


