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 طرح دوره اخالق پرستاری و روابط حرفه ای

 گروه پرستاری داخلی جراحی 
 1399-1400نیمسال اول 

را بر   مبانی نظري و مهارتهاي الزم براي اقدامات اخالقی در مراقبتهاي پرستاري و برقراري ارتباط حرفه اي  این درس

اساس ارزشهاي انسانی فراهم می کند. در این درس فراگیران با نحوه حمایت از حقوق مددجویان و خانواده آنها آشنا  

شده و راههاي توسعه اعمال اخالقی در پرستاري را فرا می گیرند. در این درس عالوه بر بررسی ماهیت موضوعات  

رار گرفته و جنبه هاي اخالقی اعمال و ارتباطات حرفه اي پرستاري  اخالق پرستاري، نظریه هاي اخالقی مورد بررسی ق 

تجزیه و تحلیل می شود. در این درس فراگیران به موضوعات اخالقی در زمینه کار پرستاري حساس شده و تصمیم  

نجام تكاليف ا    گیري اخالقی را تجربه و تمرین می کنند تا از این راه صالحیتهاي اخالق حرفه اي در آنها تقویت شود.

  هاي نوشتاري و مشاركت در پرسش و پاسخ دستيابي به اهداف آموزشي را تسهيل و به يادگيري بهتر فراگيران كمك مي كند )فعاليت

 در صفحات بعدي شرح داده شده است(. انو فراگير اساتید

 اجزاي برنامه دوره: 

 اخالق پرستاري و اهمیت آن  -1

 معنویت و فلسفه اخالق  -2

 معنویت سالمت و  -3

 کرامت انسان و ارزشهاي اخالق اسالمی  -4

 تاریخ اخالق پرستاري و روابط انسانی  -5

 اصول اخالق زیستی  -6

 حساسیت اخالقی در امر آموزش پرستاري بالینی  -7

 بیمار  -پرستار - مدلهاي ارتباطی پزشک -8

 اصول تصمیم گیري بر اساس مبانی اخالقی در تقابل با مشکالت حرفه اي پرستاري  -9

 مفاهیم اخالقی در قوانین پرستاري   -10

 شناخت حقوق اساسی بشرو احترام به حقوق مددجو /بیمار   -11

 مسئولیت هاي حرفه اي پرستاران مبتنی بر موازین اخالقی   -12

 موضوعات اخالقی در مراقبت پرستاري از گروههاي آسیب پذیر  -13

 کدهاي اخالقی و راهنماهاي حرفه اي   -14

 اخالق حرفه اي در نظام سالمت  -15

 ...(و  در پرستاري )سو رفتار حرفه اي، غفلتمعضالت اخالقی و قانونی   -16

بکارگیري اصول اخالقی و رعایت ارزشهاي انسانی و حرفه اي در جریان ارائه مراقبتهاي تخصصی به   -17

 خاص و خانواده آنها ان بیمار مددجو/
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 1399-1400نیمسال اول 

 كلي:    هدف

  ارائه  جریان   در   اي  حرفه  و   انسانی   ارزشهاي   رعایت   و  اخالقی   اصول   بکارگیري   و ايجاد توانايي فراگير به منظور  ییآشنا

 آنها خانواده و خاص  بیمار  / مددجو به تخصصی  مراقبتهاي 

 اهداف جزيي: 

 د بود:نقادر خواه ان  در پايان اين دوره فراگير

 تاریخی و مبانی نظري اخالق پرستاري را بیان کنند.جنبه هاي  -1

 د.ن اصول اخالق زیستی و کاربردهاي آن در پرستاري را شرح ده -2

راههاي تصمیم گیري اخالقی با در نظر گرفتن روابط انسانی در رشته هاي مختلف علوم پزشکی، منطبق با   -3

 اخالق پرستاري را توضیح دهند.

 کنند.  را بیان تصمیم گیریهاي اخالقی در مراقبت از مددجویان  اصول -4

 راهکارهاي توسعه عملکرد اخالقی در پرستاري را شرح دهند. -5

 

 . دهند  نشان حساسیت اخالقی موضوعات به نسبت -1

نسبت به حمایت از حقوق مددجویان متعهد باشند. -2

 مددجويان اعتقاد داشته باشد.هاي فردي به تفاوت -3

 مربوط به خود را درک کند.  تصمیماتمشارکت دادن مددجو در  اهمیت -4

 .مستقل باور داشته باشدعنوان يك انسان ه مددجو ببه حقوق قانونی و اخالقی   -5

 

 . دهند قرار  تحلیل و تجزیه مورد  را پرستاري   کار در  اخالقی  دیدگاههاي -1

 د.ن تکالیف محوله را به موقع به صورت انفرادي و گروهی ارائه نمای -2

 د. نبا استفاده از مهارت گوش دادن و بازخورد در بحث هاي کالس مشارکت فعال داشته باش  -3

 اخالق حرفه اي خود و محیط کاري خود را مورد نقد قرار دهند. -4

 . مورد نقد قرار دهندارزشهاي اخالقی و کرامت انسانی در محیط هاي کاري خود را  -5
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 گروه پرستاری داخلی جراحی 
 1399-1400نیمسال اول 

 اين دوره بر اساس پيش فرض هاي زير ارائه شده است.

 هاي يادگيري فراگيران متفاوت است. سطح دانسته ها، اهداف فردي و روش  -1

فراگيران آمادگي دارند كه مسئوليت يادگيري خويش را به عهده گرفته و تحت راهنمايي اساتيد برنامه هاي آموزشي  -2

 پيگيري نمايد.خود را 

 

 وسايل كمك آموزشي: 

هاي كمك و اساليدهاي كامپيوتري از جمله روش   ، آموزش در گروههای کوچکكتور، فيلم هاي آموزشيژوايت بورد، ويديو پرو

 آموزشي مورد استفاده در دروس فوق الذكر خواهد بود.

 : انوظايف فراگير

 مناسب جهت فراگيري مطالب مورد تدريس را كسب نمايد. زير بناي علمي  -1

 با استفاده از بحث هاي مطرح شده، معلومات خود را از طريق مطالعات كتابخانه اي گسترش دهند. -2

وهشي را مورد استفاده قرار داده و استناد صحيح به اين منابع  پژدر تهيه تكاليف خود منابع جديد علمي و يافته هاي   -3

 داشته باشند.

مسئوليت يادگيري هر چه بيشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه هاي آموزشي خود را دنبال   -4

 نمايند. 

ته  شبه طور مداوم، منظم و مرتب بدون غيبت در كالس هاي درس حضور يافته و در بحث هاي علمي شركت موثر دا -5

 باشند. 

ئه نموده و با آمادگي كامل در جلسات آزمون نظري ميان ترم و پايان ترم تكاليف خود را در زمان هاي تعيين شده ارا -6

 شركت كنند. 

 ساعات بيشتر باشد. در صورتي كه غيبت بيش از حد مجاز باشد: 17/4غيبت در كالس نبايد از حد مجاز  -7

 غيبت ها موجه باشد، آن واحد درسي حذف مي شود. 2/1چنانچه بيش از  -الف

 ر موجه باشد نمره صفر براي آن منظور خواهد شد. چنانچه غيبت ها غي -ب

 يادگيري: -روشهاي آموزش 

 واحد تئوری: 

و با  و پرسش و پاسخ  ، بحث و تبادل نظر ، آموزش در گروههاي کوچک مطالب این درس به صورت سخنرانی

  بوده، هفته    8طی  در    ساعت   17  استفاده از وسایل کمک آموزشی ارائه می شود. ساعات تدریس در مجموع

 همچنین ساعات مصادف با تعطیلی با هماهنگی اساتید و دانشجویان جبران خواهد شد.  

 : عملی واحد
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 : ژورنال کالب تکلیفارائه 

براي یک  از    حداقل سه از موضوعات درسی    یدانشجویان موظفند  انتخاب  ژمقاله  ورنال هاي معتبر خارجی 

 مقاالت پژوهشی در اولویت قراردارند.   ،دهندبصورت شفاهی ارائه  کرده و پس از تائید استاد مربوطه آن را 

 )از مطالب ارائه شده در ژورنال کالب، پایان ترم امتحان گرفته خواهد شد.( 

  امتحان كتبي پايان ترم: 

 در پايان ترم كليه موارد تدريس شده امتحان گرفته خواهد شد. 

 

 شيوه ارزشيابي واحد نظري

 مورد ارزشیابی 

  :ترم پايان كتبي امتحان 60%
 .بود خواهددر قسمت تئوری و عملی )ژورنال کالب(  شده تدريس موارد كل شامل

 

  شیوه ارزشیابی واحد عملی

 ارزشیابی مورد 

 %30 اخالقی  هايژورنال کالب از مقاالت تحقیقی در خصوص مسائل وچالششفاهی ارائه  1

ارائه گزارش کتبی یکی از چالشهاي اخالق پرستاري و روابط حرفه اي پرستاري در یکی از   2

 بخشهاي مراقبت پرستاري بالینی 

10% 
 

 اخالقی ارائه راهکارها مبتنی بر موازین و کدهاي  3

 %40 جمع کل  

 

 

60+  40=  100÷ 5=   20                                                                   :نهایي نمره   
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 طرح دوره اخالق پرستاری و روابط حرفه ای

 گروه پرستاری داخلی جراحی 
 1399-1400نیمسال اول 

 
 بنام خدا 

 ایران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني  

 دانشكده پرستاري و مامائي 

   ای  حرفه روابط   و پرستاری اخالق تقویم درس  

 1399- 1400نیمسال اول  

 : دوره                                                                                                                           ارشدقطع: كارشناسي  م

 استاد  نام موضوع  روز  و   تاریخ هفته

1    

 خانم مسرور

 خانم مسرور   2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9 17/8/93 
 
 1-3شنبه  

 
 اخالقی   وچالش مسائل خصوص  در  تحقیقی  مقاالت از   کالب ژورنال  شفاهی ارائه 

  حرفه  روابط  و  پرستاری اخالق  چالشهای  از یکی ( کنفرانس) شفاهی و کتبی  گزارش ارائه 
 بالینی  پرستاری مراقبت  بخشهای  از  یکی  در  پرستاری ای

 اخالقی کدهای  و موازین   بر مبتنی  راهکارها ارائه 

 

10 24/8/93 
 
 1-3شنبه  

 
 اخالقی   وچالش مسائل خصوص  در  تحقیقی  مقاالت از   کالب ژورنال  شفاهی ارائه 

  حرفه  روابط  و  پرستاری اخالق  چالشهای  از یکی ( کنفرانس) شفاهی و کتبی  گزارش ارائه 
 بالینی  پرستاری مراقبت  بخشهای  از  یکی  در  پرستاری ای

 اخالقی کدهای  و موازین   بر مبتنی  راهکارها ارائه 

 

11 1 /9 /93 
 
 1-3شنبه  

 اخالقی   وچالش مسائل خصوص  در  تحقیقی  مقاالت از   کالب ژورنال  شفاهی ارائه 
  حرفه  روابط  و  پرستاری اخالق  چالشهای  از یکی ( کنفرانس) شفاهی و کتبی  گزارش ارائه 

 بالینی  پرستاری مراقبت  بخشهای  از  یکی  در  پرستاری ای
 اخالقی کدهای  و موازین   بر مبتنی  راهکارها ارائه 

 

 

12  
8 /9 /93 

 
 1-3شنبه  

 
 اخالقی   وچالش مسائل خصوص  در  تحقیقی  مقاالت از   کالب ژورنال  شفاهی ارائه 

  حرفه  روابط  و  پرستاری اخالق  چالشهای  از یکی ( کنفرانس) شفاهی و کتبی  گزارش ارائه 
 بالینی  پرستاری مراقبت  بخشهای  از  یکی  در  پرستاری ای

 اخالقی کدهای  و موازین   بر مبتنی  راهکارها ارائه 

 

13 13/10 /93 
 
 1-3شنبه  

 اخالقی   وچالش مسائل خصوص  در  تحقیقی  مقاالت از   کالب ژورنال  شفاهی ارائه 
  حرفه  روابط  و  پرستاری اخالق  چالشهای  از یکی ( کنفرانس) شفاهی و کتبی  گزارش ارائه 

 بالینی  پرستاری مراقبت  بخشهای  از  یکی  در  پرستاری ای
 اخالقی کدهای  و موازین   بر مبتنی  راهکارها ارائه 

 

 

 

باشید  موفق  

 


