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 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد

مخاطبان  : دانشجويان  / واحدعملي 5.0نظري و واحد  1تعداد واحد :  / ايو ارتباط حرفه پرستاري اخالق نام درس: 

  طوالبي دكتر: هماهنگ كننده       96-90 دوم زمان ارا ئه : نيمسال    نداردپيش نياز:                پرستاري    دومترم 

      ( 2 كالس ) :مكان      15-8ساعت  شنبه يک: كالس زمان  11-11ساعات مشاوره : روز  يكشنبه ساعت 

 

 شرح درس:

را   يارتباط حرفه ا يو برقرار يپرستار يدر مراقبت ها ياقدامات اخالق يالزم برا يو مهارتها ينظر يدرس مبان نيا

 يو خانواده ها  انياز حقوق مددجو تيبا نحوه حما رانيدرس فراگ نيسازد.در ا يفراهم م يانسان يارزشها بر اساس

 تيماه يدرس عالوه بر بررس ني. در ارنديگ يرا فرا م يرستاردر پ يتوسعه اعمال اخالق يآنان اشنا شده و راه ها

 ياعمال و ارتباطات حرفه ا ياخالق يجنبه ها قرار گرفته و يمورد بررس ياخالق يها هي، نظر يموضوعات اخالق

حساس  شده و  يكار پرستار نهيدر زم يبه موضوعات اخالق رانيدرس فراگ نيشود.در ا يم ليو تحل هيتجز يپرستار

 شود. تيدر آنها تقو ياخالق حرفه ا يتهايراه صالح نيكنند تا از ا يم نيرا تمر يو تجرب ياخالق يريگ ميصمت

 

  :هدف كلي درس 
ارتبااط  برقراري در مراقبت هاي پرستاري و ينظري و مهارت هاي الزم براي اقدامات اخالق يبا مبان رانيفراگ ييآشنا 

 يحرفه اي بر اساس ارزش هاي انسان
 

 اهداف درس :
 درس قادر خواهند بود : نيا انيدر پا رانيفراگ

 كنند. نايرا ب ياخالق پرستار ينظر يو مبان يخيتار يجنبه ها-1       
 را شرح دهند. يآن در پرستار يو كاربردها يستياصول اخالق ز-2
 قرار دهند. ليو تحل هيرا مورد تجز يدر كار پرستار ياخالق يدگاههايد-1 
، منطبق با اخاالق  يمختلف علوم پزشك يدر رشته ها يبا در نظر گرفتن روابط انسان ياخالق يريگ ميتصم يراهها-1 

 ند.ده حيرا توض يپرستار
 .نديمشاركت نما انيدر مراقبت از مددجو ياخالق يها يريگ ميدر مباحث مربوط به تصم-0 
 را شرح دهتد. يدر پرستار يتوسعه عملكرد اخالق يراهكارها-6 
 نشان دهند. تيحساس ينسبت به موضوعات اخالق-7 
 متعهد شوند.  انياز حقوق مددجو تينسبت به حما-8 
 قرار دهند. يخود را مورد نقد و بررس يكار طيو مح  خود يرشد اخالق حرفه ا-9 
 خود را مورد نقد قرار دهند. يكار يها طيدر مح يو كرامت انسان ياخالق يارزشها-15 
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 : فيو تكال يريادگي يتهايفعال
   ينظر بخش

 محترم  انيدانشجو هيشده قبل از شروع كالس توسط كل هيبا كمک منابع توص يمطالعه موضوعات درس- 
 با حفظ حرمت كالس   *** يحضور فعال  و مستمر در جلسات كالس درس و بحث گروه- 
 قرانبر  ديطرح درس با تاك يشده در انتها يمطابق با رئوس مطالب  با استفاده از كتب معرف ييدانشجو ناريارائه سم- 

 مرتبط با موضوع و...  ي، نهج البالغه ، نهج الفصاحه و رساله حقوق امام سجاد، مقاالت پژوهش كريم
 اديا يتهايسا يداخل و خارج  و معرف يپرستار يمجالت مرتبط با اخالق حرفه ا نهيدر زم تيجست و جو در وب سا- 

  يشده  و ارائه گزارش شفاه
    
 شوند. دييتا داتقبل از ارائه توسط اس ستيبا يم انيمقاالت انتخاب شده توسط دانشجو هيكل- 

  يعمل بخش
مراقبات  ياز بخش ها يكيدر  يپرستار يو روابط حرفه ا ياخالق پرستار ياز چالش ها يو شفاه يارائه گزارش كتب- 

  يدرس يزيبر اساس برنامه ر  ياخالق يو كدها نيبر مواز ي، نقد و ارائه راهكارها مبتن ينيبال يپرستار
 
 روابط بين حرفه اي و حقوق همكاران  ،ايدز  ،شأن معتاد ، جنين سقط  ،حقوق پرستار  ،حقوق بيمار ، مرگ مغزي -

 و.... يتمعلول  ،تسكين درد
 

 توجه: موضوعات فوق از منظر اخالق ديده شوند 
 

 يف ذيل در راستاي عنوان انتخاب شده انتخاب يكي از عناوين فوق و انجام تكال
 جست و جوي يک مقاله فارسي و ارائه خالصه در كالس

 جست و جوي يک مقاله انگليسي، ترجمه كامل  و ارائه خالصه در كالس 
مصاحبه با يک پرستار،بيمار و يا خانواده به تناسب موضوع  و تجزيه و تحليل مصاحبه بر اسااس كادهاو ارزش هااي 

 اخالقي
 روز مشاهده در يكي از بخش ها )اورژانس، جراحي، ارتوپدي( و تعامالت  و تحليل اخالقي مشاهدات يک 

انتخاب يكي از چالش هايي كه در طي مشاهده در بخش فوق با ان مواجه شده است و تحليل اخالقي مطابق باا الگاوي 
 ارائه شده در كتاب )تحليل موقعيت اخالقي و گزارش مكتوب در كالس (

 
 به تكاليف بعد ان نمره اي تعلق نمي گيرد. . دننماي تحويل 21/2/69تا حد اكثر  CDجه:  تكاليف را مكتوب وبا تو

 .استفاده از موبايل در كالس ممنوع است خوردن وآشاميدن و توجه:
 
 
 : يابيارزش وهيش

    
 سنجش و ارزيابي دا نشجويان : نمراتروشها و 

  روش نمره
 نمره

 روش
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 امتحان پايان ترم
  

 تهیه فیلم واساليد
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 –حضور فعال در كالس 
  /کوئیزپرسش و پاسخ 

 مشارکت در بحث های گروهی
 هفتگی

 هکارعملی و اراي
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 منابع :  

 ن کریم آقر 

  نهج الفصاحه 

 نهج البالغه 

  )رساله حقوق امام سجاد )ع 

  یعقوب ، اصول کافیکلینی رازیف محمد بن 

 بحاراالنوار 

 ، 4631مصباح یزدی، محمد تقی. آموزش فلسفه ،تهران:انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی 

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

 .4631خمینی، 

  4636ات برای فردا.تهران،.انتشار2و4الریجانی،باقر.پزشک و مالحظات اخالقی، جلد. 

  4633دماری بهزاد.سالمت معنوی.انتشارات طب و جامعه،تهران:چاپ اول،زمستان. 
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 .4633امورپرستاری 
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 .4634خدمات بهداشتی درمانی اصفهان. اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی و 

 B,Rich K.L(Last edition. Nursing Ethics Across the Curriculum and in to practice, 

Boston: Jones and Bartlett Publisher. 

 Davis A.J,Tschudin V.,Rave L.D.Essentials of teaching and learning in nursing. 

 Thompson I.E,Melia K.M.,Boyd Kenneth M,Horsbergh D (Last edition)Nursing 
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 96-90 دومنيمسال  ايو ارتباط حرفه پرستاري اخالق  زمان بندي و موضوعات جلسات درس
  
 

 

 جلسات تاريخ مدرس عنوان

 ه، ضرورت آموزش اخالق، تاريخ اخالق پرستاريتعريف اخالق، فلسف ،معرفي درس
محمدي پور دكتر

 دكترطوالبي
 اول 17/11/90

 دوم 21/11/90 دكترطوالبي تصميم گيري هاي اخالقي در موقعيت هاي خاص واحكام شرعي

 سوم 1/12/90 دكترطوالبي يدر پرستار يارتباطات حرفه ا

 چهارم 8/12/90 دكترطوالبي كرامت انساني ومنشورحقوق بيمار

 پنجم 10/12/90 دكترطوالبي قانون وپرستاري) تخلفات و جرائم كيفري(

 ششم 22/12/90 دكترطوالبي ارايه كار عملي

 هفتم 11/1/96 دكترطوالبي ارايه كار عملي

 هشتم 25/1/96 محمدي پور دكتر اصول ومباني نظري موضوعات اخالق زيستي وكاربرد در پرستاري

 نهم 27/1/96 محمدي پور دكتر القيكدها وارزشهايي اخ

 دهم 1/2/96 محمدي پور دكتر چالشهاي اخالق حرفه اي 

 يازدهم 15/2/96 محمدي پور دكتر قاتيدر تحق ياصول اخالق

 دوازدهم 17/2/96 محمدي پور دكتر ارايه كار عملي

 سيزدهم 21/2/96 محمدي پور دكتر ارايه كار عملي

 


