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 سبزواردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 عنوان درس: اخالق پرستاری و روابط حرفه ای 

 ارشد پرستاری داخلی جراحیمقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی 

 ساعت(  11)عملیواحد  5/0، ساعت( 11)واحد نظری 1تعداد واحد: 

 پیش نیاز: ندارد

 توفیقیان خانم: مدرس

 هدف کلی: آشنایی با مبانی نظری  اخالق حرفه ای و قوانین 

شرح درس: این درس مبانی نظری و مهارتهای الزم برای اقدامات اخالقی در مراقبتهای پرستاری و برقراری ارتباط حرفه ای را بر اساس 

مددجویان و خانواده آنها آشنا شده و راههای توسعه ارزشهای انسانی فراهم می کند.در این درس فراگیران با نحوه حمایت از حقوق 

اعمال اخالقی در پرستاری را فرا می گیرند.دراین درس عالوه بر بررسی ماهیت موضوعات اخالق پرستاری، نظریه های اخالقی مورد 

این درس فراگیران به .در بررسی قرار گرفته و جنبه های اخالقی اعمال و ارتباطات حرفه ای پرستاری تجزیه و تحلیل می شود

موضوعات اخالق پرستاری در زمینه کار پرستاری حساس شده و تصمیم گیری اخالقی را تجربه و تمرین می کنند تا از این راه 

 صالحیتهای اخالق حرفه ای در انها تقویت شود.

 فراگیران در پایان درس قادر خواهند بود :

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

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

 دیدگاههای اخالقی در کار پرستاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. -3

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

 در مباحث مربوط به تصمیم گیریهای اخالقی در مراقبت از مددجویان مشارکت کنند. -5

 راهکارهای توسعه عملکرد اخالقی در پرستاری را شرح دهد. -6

 نسبت به موضوعات اخالقی حساسیت نشان دهند. -1

 نسبت به حمایت از حقوق مددجویان متعهد باشند. -8

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

 ارزشهای اخالقی و کرامت انسانی در محیطهای کاری خود را مورد نقد قرار دهند. -10

 تدریس در گروه کوچک  با روشهای پرسش و پاسخ، حل مسئله، بحث گروهی ، ارائه پروژه شیوه تدریس: 

 خواهند بود. ( facilitator)هیل کننده در هر جلسه یکی از دانشجویان رهبر گروه بوده واستاد مربوطه  مسئول جلسه و تس
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 وظایف دانشجو: 

: دانشجویان موظف هستند در هر جلسه با مطالعه متون و مقاالت مرتبط در کالس حاضر شده و حضور فعال در جلسات کالس درس
 بطور فعال در بحث های گروهی شرکت کنند.

 مطالعه متون مرتبط

 ارائه کنفرانس 

 ارائه گزارش کتبی و شفاهی کار عملی 

 شیوه ارزشیابی :

 %10: و حضور در کالس شرکت فعال 

 نمره(  %30ارائه تکالیف) ،  نمره(  %50)  امتحان کتبیبخش نظری: 

ارائه گزارش کتبی و شفاهی از چالش های اخالق پرستاری و روابط حرفه ای پرستاری در یکی از بخش های مراقبت بخش عملی :
 نمره ( %10) در مجموع ،ارائه راهکارها مبتنی بر موازین و کدهای اخالقی ستاری بالینی پر

 تقویم درس 

  مسئول جلسه   موضوع  تاریخ  جلسه 

   ارائه طرح درس   اول

 تعریف اخالق و فلسفه اخالق و نقش اخالق در تمدن ها   دوم 

 اخالق حرفه ای 

 اخالق حرفه ای در  در نظام سالمت  

 اخالق پزشکی با رویکرد اسالمی

 

  

 کرامت انسان و ارزشهای اخالقی اسالمی   سوم 

 

 آقای صداقتی 

 تاریخ پرستاری و اخالق پرستاری و روابط انسانی   چهارم 

 تعریف اخالق پرستاری و اهمیت آن

گانه اخالق زیستی )اتونومی، سودرسانی، عدم  4اصول

 ضرر وزیان ، عدالت(

 اخالقیات در پرستاریقواعد و اصول 

 خانم عباسیان 

 آقای داوودی  تئوریهای مربوط به اخالق پرستاری  پنجم 

 کدهای اخالقی و آیین نامه حرفه ای پرستاری  ششم 

 تعهد و وجدان کاری

 توفیقیان 

 خانم عیاری  احکام شرعی در مراقبت از بیماران  هفتم 

 بیمار-پرستار -مدلهای ارتباطی پزشک  هشتم 

اصول تصمیم گیری بر اساس مبانی اخالقی در تقابل با 

 مشکالت حرفه ای پرستاری

 آقای صداقتی 
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شناخت حقوق اساسی بشر و احترام به حقوق   نهم

 مددجو/بیمار

 خانم عباسیان 

مفاهیم اخالقی در پرستاری)حساسیت اخالقی،پریشانی   دهم

 اخالقی،هوش معنوی 

 آقای صداقتی 

 خانم عیاری  و سالمت معنوی و مراقبت معنویمعنویت   یازدهم

معضالت اخالقی و قانونی در پرستاری)سوء رفتار حرفه   دوازدهم 

 ای،غفلت،..(

 توفیقیان 

بکارگیری اصول اخالقی و رعایت ارزشهای انسانی و   سیزدهم 

حرفه ای در جریان ارائه مراقبت های تخصصی به 

آنها)کودکان.افراد مددجو/بیمار خاص و خانواده های 

 عقب مانده ذهنی.سالمندان(

 خانم عیاری 

موضوعات مطرح در اخالق پزشکی نوین:مادر جایگزین.   چهاردهم 

 رحم جایگزین. شبیه سازی

 خانم عباسیان 

اخالق پرستاری در شرایط خاص:مرگ. اوتانازی. سقط   پانزدهم

 جنین

 گرفتن رضایت آگاهانه

 آقای داوودی 

 اهدا عضو . پیوند اعضا  شانزدهم 

 

 آقای داوودی 

   ارائه تکالیف کار عملی.امتحان پایان ترم  هفدهم

 

 منابع : 

 بحاراالنوار-، اصول کافی -رساله حقوق امام سجاد )ع( -نهج البالغه-نهج الفصاحه -قران کریم 

 .1383فردا.تهران،.انتشارات برای 2و1الریجانی،باقر.پزشک و مالحظات اخالقی، جلد 

 .1388دماری بهزاد.سالمت معنوی.انتشارات طب و جامعه،تهران:چاپ اول،زمستان 

 .1354طباطبایی محمدحسین.معنویت تشیع.قمکانتشارات تشیع

 کتب اخالق و مقررات حرفه ای


