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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دانشکده پرستاری و مامایی

 اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای( Course Plan)  یـدرس ترم رحـط

    95-96 سال تحصیلی دوم  نیمسال                                  اخالق پرستاری و ارتباط حرفه اینام درس: 

                                                       3 ترم ،پرستاریکارشناسی   رشته و مقطع تحصیلی:                                       پرستاری مامايی بويهدانشکده: 

                          نداردپیش نیاز:                     جلسه  12نظری و عملی :  واحد 5/1تعداد واحد: 

 16-14شنبه ها ساعت  زاری:روز و ساعت برگ

 ...کالس شماره  محل برگزاری:                       کودک و خانواده پرستاری گروه آموزشی: 

     10-8چهارشنبه ها   روزهای تماس با مسئول درس:           زهرا سبزیمسئول درس: دکتر 

   32430360:دفتر کار فن،  تل1اتاق هیات علمی آدرس دفتر: دانشکده پرستاری، طبقه دوم، 
    zsgorgan@yahoo.commail: -E 

dr.sabzi@goums.ac.ir 

 سبزیدکتر دکتر کالگری ،  خانم ها : مدرسین: 

 :ف کلی درساهدا
ری و برقراری ارتباط حرفه ای را بر اساس ارزشهای انسانی این درس مبانی نظری و مهارت های الزم برای اقدامات اخالقی در مراقبت های پرستا -  

 فراهم می کند.

فرا می  در این درس فراگیران با نحوه حمایت از حقوق مددجویان/بیماران و خانواده آنها آشنا شده و راه های توسعه اعمال اخالقی در پرستاری را -

 گیرند. 

ق پرستاری، نظریه های اخالقی مورد بررسی قرار گرفته و جنبه های اخالقی اعمال و ارتباطات در این درس عالوه بر بررسی ماهیت موضوعات اخال-

 حرفه ای پرستاری تجزیه و تحلیل می شود. 

ه در این درس فراگیران به موضوعات اخالقی در زمینه کار پرستاری حساس شده و تصمیم گیری اخالقی را تجربه و تمرین می کنند تا از این را-

 یت های اخالق حرفه ای در آنها تقویت شود.صالح

 انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند: اناز فراگیر اهداف اختصاصی دوره:

 جنبه های تاریخی و مبانی نظری اخالق پرستاری را بیان کنند. .1

 اصول اخالق زیستی و کاربردهای آن در پرستاری را شرح دهند. .2

 ری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.دیدگاه های اخالقی در کار پرستا .3

 راه های تصمیم گیری اخالقی با در نظر گرفتن روابط انسانی در رشته های مختلف علوم پزشکی منطبق با اخالق پرستاری را توضیح دهند. .4

 در مباحث مربوط به تصمیم گیری های اخالقی در مراقبت از مددجویان مشارکت کنند. .5

 اخالقی در پرستاری را شرح دهند.راهکارهای توسعه عملکرد  .6

 نسبت به موضوعات اخالقی حساسیت نشان دهند. .7

 نسبت به حمایت از حقوق مددجویان/بیماران متعهد باشند. .8

 رشد  اخالق حرفه ای  خود و محیط کاری خود را مورد نقد قرار دهند. .9

 د قرار دهند.کاربرد ارزش های اخالقی و کرامت انسانی را در محیط های کاری خود مورد نق .10

 منابع اصلی
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 قرآن کریم ،   نهج الفصاحه،   نهج البالغه ،  رساله حقوق امام سجاد علیه السالم -1

 1383. انتشارات برای فردا. تهران 2و  1الریجانی باقر. پزشک و مالحظات اخالقی ج -2

 1388 دماری بهزاد. سالمت معنوی. انتشارات طب و جامعه. تهران. چاپ اول . زمستان-3

 1384اشرفی منصور. اخالق پزشکی و سو رفتار حرفه ای. دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران  -4

 )اخرین نسخه(جوالیی سودابه، دهقان نیری ناهید. اخالقیات در پرستاری. وزارت بهداشت. معاونت سالمت. دفتر امور پرستاری.  -5

 الیف ایمانه باقری. نشر حیدری . تعنوان کتاب: اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای -6
 6- Thompson I, et al . Nursing Ethics. Edinburgh, Churchill livingstone (last ed.) 

7- B Rich K L. Nursing Ethics across the curriculum and into practice . Boston. Jones and Barlett Publishers (last ed.) 

8- Sachedina A. Islamic biomedical ethics. Principles and application. Oxford University Press 2009 (last ed.) 

 

 منابع کمکی 

 http://ethic.jums.ac.irنشریه آموزش و اخالق در پرستاری  

-http://ino.ir/tabid/61/ctl/ArticleView/mid/384/articleId/1074/language/faسازمان نظام پرستاری: کدهای ملی اخالق در پرستاری  

IR/----.aspx 
 

 ایران یاسالم یآیین اخالق پرستاری در جمهوروزارت بهداشت: 
 http://siasat.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=291&pageid=36742 

   :شیوه تدريس

 های پرسش و پاسخ، حل مسئله، بحث گروهی ، ارائه پروژه  سخنرانی تعاملی و تدریس در گروه کوچک  با روش

 وظایف دانشجو: 

در کالس حاضر شده و بطور فعال در  شجویان موظف هستند در هر جلسه با آمادگی و مطالعه درسدان ؛جلسات کالس درستمامی حضور فعال در 

 و در زمان مقرر تکالیف خود را ارائه دهند. بحث های گروهی شرکت کنند

     و:دانشجابی يارز شیوه

 درصد 10 : شرکت فعال در کالس

 درصد   60  آزمون کتبی::  ی کتبی دوره ای و پایانیآزمون ها نظری: 

 درصد 30: عملی ارائه تکالیف 

 ی شامل موارد زیر است:عمل تکالیف

) سناریو بالینی . رفه ای پرستاری در یکی از بخش های مراقبت پرستاری بالینیچالش های اخالق پرستاری و روابط حارائه گزارش کتبی و شفاهی از   

                          ارائه راهکارها مبتنی بر موازین و کدهای اخالقی و تحلیل آن (

 : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

برابر مقرارت رفتار خواهد شد. موبايل سر  ضور دانشجويان قبل از استاد در کالس ضروری است. غیبتح هر جلسه حضور و غیاب خواهد شد.

 و ضبط مطالب ارائه شده در کالس مجاز نمی باشد.کالس خاموش باشد. 

 

 95-96 دوم  نیمسال                        اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای جدول زمان بندی کالس 
زمان 

برگزاری 

 کالس

آمادگی الزم دانشجويان قبل از  مدرس عنوان

 شروع کالس

 بی معرفی طرح درس، اهداف دوره و انتظارات و ارزشیا 1

 تعريف اخالق پرستاری و اهمیت آن-

 قمعنويت و فلسفه اخال-

 ---- دکتر کالگری

http://ethic.jums.ac.ir/
http://ino.ir/tabid/61/ctl/ArticleView/mid/384/articleId/1074/language/fa-IR/----.aspx
http://ino.ir/tabid/61/ctl/ArticleView/mid/384/articleId/1074/language/fa-IR/----.aspx
http://ino.ir/tabid/61/ctl/ArticleView/mid/384/articleId/1074/language/fa-IR/----.aspx
http://siasat.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=291&pageid=36742
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 سالمت و معنويت- 2

 کرامت انسان و ارزشهای اخالقی اسالمی-

مطالعه مطلب قبل از جلسه و  دکتر کالگری

 مشارکت در بحث گروهی

ل از جلسه و مطالعه مطلب قب دکتر سبزی  اصول اخالق زيستی: اتونومی، سود رسانی - 3

 مشارکت در بحث گروهی 

  ادامه اصول اخالق زيستی: عدم ضرر و زيان، عدالت- 4

اصول تصمیم گیری بر اساس مبانی اخالقی در تقابل با مشکالت حرفه ای  -

 پرستاری

مطالعه مطلب قبل از جلسه و  دکتر سبزی 

 مشارکت در بحث گروهی 

 تاريخ اخالق پرستاری - 5

 سی بشر و احترام به حقوق مددجو/بیمار شناخت حقوق اسا-

مطالعه مطلب قبل از جلسه و  دکتر سبزی

 مشارکت در بحث گروهی 

 حساسیت اخالقی در امر آموزش پرستاری )بالینی(- 6

 

مطالعه مطلب قبل از جلسه و  دکتر سبزی 

 مشارکت در بحث گروهی 

 کدهای اخالقی و راهنماهای حرفه ای - 7

 نظام سالمت اخالق حرفه ای در-

 مفاهیم اخالقی در قوانین پرستاری-

 بیمار –پرستار  –مدل های ارتباطی پزشک -

مطالعه مطلب قبل از جلسه و  دکتر سبزی 

 مشارکت در بحث گروهی 

 مسئولیت های حرفه ای پرستاران مبتنی بر موازين اخالقی- 8

 موضوعات اخالقی در مراقبت از گروه های آسیب پذير -

 کودکان. بیماران روانی و... ( )سالمندی.

مطالعه مطلب قبل از جلسه و  دکتر سبزی 

 مشارکت در بحث گروهی 

)سالمندی. موضوعات اخالقی در مراقبت از گروه های آسیب پذيرادامه :  - 9

 کودکان. بیماران روانی و... (

 معضالت اخالقی و قانونی در پرستاری، سو رفتار حرفه ای، غفلت و ...(-

مطالعه مطلب قبل از جلسه و  سبزی  دکتر

 مشارکت در بحث گروهی 

  2و 1ارائه  گزارش ها توسط نمايندگان گروه  10

 پرسش و پاسخ

مشارکت فعال تمام اعضای تیم در  

 مباحث

  4 و3ارائه گزارش ها توسط نمايندگان گروه 11

 پرسش و پاسخ

مشارکت فعال تمام اعضای تیم در  

 مباحث

  6و 5ش ها توسط نمايندگان گروهارائه گزار 12

 پرسش و پاسخ

مشارکت فعال تمام اعضای تیم در  

 مباحث

   دانشکده مطابق تقویم دانشگاهی :تاریخ امتحان پایان ترم

 -   تاریخ امتحان میان ترم: 

   سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:  

کالسی در زمان مقرر، همکاری با سایر   فعالیت هایر به موقع، ارائه رعایت نظم و حضو ، پرسش و پاسخ شرکت در ،حضور فعال در کالس

 .مورد تاکید است دانشجویان

  نگه دارید. در وضعیت سکوت خود را تلفن همراه لطفا در کالس  

 این درس واحد نظری و عملی است و انجام کامل هر دو بخش ضروری است. 

  


