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))Course plan

طرح درس ديرٌ

ػىًان درس :اخالق پرستاری و روابط حرفه ای

پيص ويازً :دارد
گريٌ َدف :داًشجَياى ترم  2كارشٌاسي پرستاري

استاد :علَياًي

تؼداد ي وًع ياحدٍ 1 :احد ًظري( 11ساعت)ٍ 0/5 ،احد عولي( 11ساعت)
ويمسال:اٍل سال تحصيلي94-95

زمان تدریس::پٌج شٌبِ ّا19-15:45

َدف كلی :ايي درس هباًي ًظري ٍ هْارتْاي الزم براي اقداهات اخالقي در هراقبتْاي پرستاري ٍ برقراري
ارتباط حرفِ اي را بر اساس ارزشْاي اًساًي فراّن هي كٌد.در ايي درس فراگيراى با ًحَُ حوايت از حقَق
هددجَياى ٍ خاًَادُ آًْا آشٌا شدُ ٍ راّْاي تَسعِ اعوال اخالقي در پرستاري را فرا هي گيرًد.درايي درس
عالٍُ بر بررسي هاّيت هَضَعات اخالق پرستاريً ،ظريِ ّاي اخالقي هَرد بررسي قرار گرفتِ ٍ جٌبِ ّاي
اخالقي اعوال ٍ ارتباطات حرفِ اي پرستاري تجسيِ ٍ تحليل هي شَد.در ايي درس فراگيراى بِ هَضَعات
اخالق پرستاري در زهيٌِ كار پرستاري حساس شدُ ٍ تصوين گيري اخالقي را تجربِ ٍ توريي هي كٌٌد تا
از ايي راُ صالحيتْاي اخالق حرفِ اي در اًْا تقَيت شَد.

اَداف يیژٌ:
درپایان ایه درس از داوطجًیان اوتظار می ريد:
 -1جٌبه هبی تبریخی ٍ هببًی ًظری اخالق پرستبری را بیبى کٌٌذ .
 -2اصَل اخالق زیستی ٍ کبربردهبی آى در پرستبری را ضرح دهٌذ.
 -3دیذگبههبی اخاللی در کبر پرستبری را هَرد تجسیه ٍ تحلیل لرار دهٌذ.
 -4راههبی تصوین گیری اخاللی بب در ًظر گرفتي رٍابظ اًسبًی در رضته هبی هختلف ػلَم پسضکی هٌغبك بب اخالق
پرستبری را تَضیح دهذ.
 -5در هببحث هربَط به تصوین گیریهبی اخاللی در هرالبت از هذدجَیبى هطبرکت کٌٌذ.
 -6راهکبرهبی تَسؼه ػولکرد اخاللی در پرستبری را ضرح دهذ.
ً -7سبت به هَضَػبت اخاللی حسبسیت ًطبى دهٌذ.
ً -8سبت به حوبیت از حمَق هذدجَیبى هتؼهذ ببضٌذ.
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 -9رضذ اخالق حرفه ای خَد ٍ هحیظ کبری خَد را هَرد ًمذ لرار دهٌذ.
 -10ارزضهبی اخاللی ٍ کراهت اًسبًی در هحیغهبی کبری خَد را هَرد ًمذ لرار دهٌذ.
ريش تدریس :سخىراوي ،پرسص ي پبسخ ،حل مسئلٍ ،بحث گريَي  ،ارائٍ پريشٌ
يسایل كمك امًزضی :ديتب پريشكتًر-يايت برد -مبشيک ي لپ تبپ

يظایف ي تكاليف داوطجً:
-1حضًر مىظم ي بٍ مًقغ در كالس درس
-2بب مطبلؼٍ يامبدگي قبلي در مببحث درس مطبركت فؼبل داضتٍ ببضىذ.
-3ارائٍ كىفراوس
-4ارائٍ گسارش كتبي ي ضفبَي كبر ػملي
ضیًٌ ارزضیببي :
ضركت فؼبل %01 :
بخص وظری :امتحبن كتبي (  %31ومرٌ)  ،ارائٍ تکبلیف(  %31ومرٌ)
بخص ػملي :ارائٍ گسارش كتبي ي ضفبَي از چبلص َبی اخالق پرستبری ي ريابط حرفٍ ای پرستبری در
يکي از بخص َبی مراقبت پرستبری ببلیىي ،ارائٍ راَکبرَب مبتىي بر مًازيه ي كذَبی اخالقي ( در مجمًع
 %31ومرٌ )

مىابغ مطالؼٍ:
لراى کرین
ًهج الفصبحه
ًهج البالغه
رسبله حمَق اهبم سجبد (ع)
بحبراالًَار
هصببح یسدی ،هحوذ تمی .آهَزش فلسفه ،تهراى:اًتطبرات سبزهبى تبلیغبت اسالهی 1364،
هصببح یسدی ،هحوذ تمی.در جستجَی ػرفبى اسالهی.لن :اًتطبرات هَسسه آهَزضی ٍ پژٍهطی اهبم خویٌی.1387 ،
الریجبًی،ببلر.پسضک ٍ هالحظبت اخاللی ،جلذ .2ٍ1اًتطبرات برای فردا.تهراى.1383،
دهبری بهساد.سالهت هؼٌَی.اًتطبرات عب ٍ جبهؼه،تهراى:چبپ اٍل،زهستبى .1388
عببعببیی هحوذحسیي.هؼٌَیت تطیغ.لوکبًتطبرات تطیغ.1354
هغهری هرتضی .آزادی هؼٌَی .تهراى:اًتطبرات صذرا.1361،
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جَالئی سَدابه،دهمبى ًیری ًبهیذ ،تبلیفٍ:رًب چَدیي ،اخاللیبت در پرستبری،تهراى،ههرراٍشٍ،یرایص سَم1388
بمیه هٌببغ در عَل ترم هؼرفی هی ضًَذ

جلسٍ
اول

مًضًع
هعارفه،ارزشيابي اغازيي ٍ تبييي اًتظارات ،اهذاف ،ارائه
عرح درس

دٍم

اخالق حرفه ای در ًظام سالهت
تعريف اخالق پرستاری ٍ اهويت آى

سَم

هؼٌَیت ٍ فلسفه ٍ اخالق

چهارم

سالهت ٍ هؼٌَیت

پٌجن

کراهت اًسبى ٍ ارزضهبی اخاللی اسالهی

ششن
هفتن

تبریخ اخالق پرستبری ٍ رٍابظ اًسبًی(آزهَى تکَیٌی)
اصَل اخالق زیستی (اتًََهی ،سَدرسبًی ،ػذم ضرر ٍزیبى ،
ػذالت)

هشتن

حسبسیت اخاللی در اهر آهَزش پرستبری(ببلیٌی)

ًهن

هذلهبی ارتببعی پسضک -پرستبر-بیوبر

دهن

اصَل تصوین گیری بر اسبس هببًی اخاللی در تمببل بب

ارائه گسارش کار

ارائه گسارش کار
ارائه گسارش کار

هطکالت حرفه ای پرستبری

يازدهن

هفبهین اخاللی در لَاًیي پرستبری ،هؼضالت اخاللی ٍ لبًًَی

ارائه گسارش کار

در پرستبری(سَء رفتبر حرفه ای،غفلت)..،

دٍازدهن

ضٌبخت حمَق اسبسی بطر ٍ احترام به حمَق هذدجَ/بیوبر

ارائه گسارش کار

سيسدهن

هسئَلیتهبی حرفه ای پرستبراى هبتٌی بر هَازیي اخاللی

ارائه گسارش کار

چهاردهن

هَضَػبت اخاللی هبتٌی بر هَازیي اخاللی

ارائه گسارش کار

پاًسدهن

کذهبی اخاللی ٍ راهٌوبهبی حرفه ای

ارائه گسارش کار
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شاًسدهن

ارزشيابي تراکوي

تشخيص پيشرفت تحصيلي داًشجَياى
هَفك ٍ هَيذ باشيذ.

