بسمه تعالی

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪﯾﺎﺳوج
ﻃﺮح درس روزاﻧﻪ آﻣﻮزش ﺗﺌﻮري اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري و ارﺗﺒﺎط ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ

عنوان درس  :اخالق پرستاری و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ98 -97 :

نیمسال  :دوم

ارتباط حرفه ایی
ترم 4:

رشته  :پرستاری

مقطع  :کارشناسی

پیش نیاز :ندارد

محل برگزاری  :دانشکده پرستاری

ﻣﺪرس :ﺳﻤﯿﻪ رﻣﻀﺎﻧﻰ-

تعداد واحد1/5 :

نوع واحد :نظری و عملی

کد درس17:

هدف کلی درس :ابجاد توانایی در دانشجو به منظور کسب مهارتهای الزم برای اقدداما اخالقدی در مراقبتهدای
پرستاری و برقراری ارتباط حرفه ایی بر اساس ارزشهای انسانی  ،بکارگیری موضوعا اخالقی در زمینه پرستاری
 ،تصمیم گیریهای اخالقی و تقویت صالحیتهای اخالق حرفه ایی.
الف :در حیطه شناختی
در پایان دوره دانشجو باید بتواند:
 -1جنبه های تاریخی و مبانی نظری اخالق پرستاری را بیان کند
 -2اصول اخالق زیستی و کاربردهای آن را در پرستاری شرح دهد.
 -3دیدگاههای اخالقی در کار پرستاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
 -4راههای تصمیم گیری اخالقی با در نظر گرفتن روابط انسانی در رشته های مختلف علوم انسانی
منطبق با اخالق پرستاری را توضیح دهد.
 -5در مباحث مربوط به تصمیم گیریهای اخالقی در مراقبت از مددجو مشارکت نماید.
 -6راهکارهای توسعه عملکرد اخالقی در پرستاری را شرح دهد.

ب) در حیطه نگرشی:
 -1نسبت به موضوعا اخالقی حساسیت نشان دهد.
 -2نسبت به حمایت از حقوق مددجویان متعهد باشد.
 -3رشد اخالق حرفه ای خود و محیط کاری خود را مورد نقد قرار دهد.
 -4کاربرد ارزشهای اخالقی و کرامت انسانی را در محیط های کاری خود مورد نقد قرار دهد.
ج) در حیطه روان حرکتی:
دانشجو باید بتواند:
 -1در بحث های گروهی به طور فعال شرکت نماید.
 -2در کالس های نظری به طور منظم حضور داشته باشد.
 -3مرتبط با موضوعا درسی مطالعه داشته باشد.
 -4در قبال انجام و تحویل تکالیف محوله احساس مسوولیت نماید.
 -5در فعالیت های گروهی در کالس همکاری کند.
منابع:
 -1قران -نهج البالغه – نهج الفصاحه-
 -2الریجانی ،باقر ،پزشک و مالحظا اخالقی  ،جلد 1و ، 2انتشارا برای فردا ،تهران 1383 ،
 -3جوالیی ،سودابه ،دهقان نیری ،ناهید؛ اخالقیا

در پرستاری؛ وزار

بهداشت؛ معاونت سالمت  ،دفتر امور

پرستاری1388 ،
 -4اشرفی  ،منصور؛ اخالق پزشکی و سوء رفتار حرفه ایی ،علوم پزشکی ایران  ،تهران1384 ،
 -5مطهری ،مرتضی ؛ آزادی معنوی؛ تهران  ،انتشارا صدرا1361 ،
نحوه محاسبه ی نمره ی پایانی:
حضور به موقع در کالس و نداشتن غیبت

 1نمره

شرکت فعال در کالس

1نمره

فعالیت عملی ( گزارش چالشهای اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ایی و ارائه کنفرانس)  5نمره
امتحان پایان ترم

 13نمره

ﻧﺎم درس  :اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري و ارﺗﺒﺎط ﺣﺮﻓﻪ اي

ﻣﺪت ﮐﻼس  2 :ﺳﺎﻋﺖ

ﺟﻠﺴﻪ  :اول

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري و اﻫﻤﯿﺖ آن و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق

ﻣﺪرس  :رﻣﻀﺎﻧﻰ

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با اهمیت اخالق حرفه ای و فلسفه اخالق آشنا شود.
اهداف رفتاری

روش تدریس

دانشجو باید بتواند اخالق پرستاری
و اهمیت آن و معنویت و فلسفه
اخالق را توضیح دهد.

وسایل مورد نیاز

-

-

سخنرانی

-

پرسش و پاسخ

-

بحث گروهی

ارزیابی و فعالیت

منابع

تکمیلی

آموزشی

-

ویدئو پروژکتور و لب

فعال در

تاپ
-

حضور منظم و

منابع شماره1

جلسا %10

نمایش فیلم و
powerpoint
استفاده از ماژیک و

-

شرکت فعال در
پرسش و
پاسخ%10

وایت برد

-

آزمون چند
گزینه ای پایان
ترم%80

ﻣﺪت ﮐﻼس  2 :ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﺎم درس  :اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري و ارﺗﺒﺎط ﺣﺮﻓﻪ اي

ﻣﺪرس :رﻣﻀﺎﻧﻰ

ﺟﻠﺴﻪ  :دوم

موضوع کالس  :سالمت و معنویت ،کرامت انسان و ارزشهای اخالقی اسالمی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با سالمت و معنویت و کرامت و ارزشهای انسانی آشنا شود.
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

منابع
آموزشی

دانشجو باید بتواند رابطه سالمت
و معنویت و کرامت انسان و
ارزشهای انسانی را توضیح دهد.

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

-

-

ویدئو پروژکتور و

-

فعال در

لب تاپ
-

بحث گروهی
-

نمایش فیلم و
powerpoint
استفاده از
ماژیک و وایت
برد

حضور منظم و
جلسا %10

-

شرکت فعال در
پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون چند
گزینه ای پایان
ترم%80

منابع شماره
1

نام درس  :اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

ﻣﺪرس :رﻣﻀﺎﻧﻰ

مد کالس  2 :ساعت

جلسه  :سوم

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ  ،اﺻﻮل اﺧﻼق زﯾﺴﺘﯽ(آﺗﻮﻧﻮﻣﯽ ،ﺳﻮد رﺳﺎﻧﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ  ،ﻋﺪم ﺿﺮر

و زیان)

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس تاریخ اخالق پرستاری و اصول اخالق زیستی آشنا شود
اهداف رفتاری

روش تدریس

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

وسایل مورد نیاز

منابع
آموزشی

دانشجو باید تاریخ اخالق پرستاری و
روابط انسانی و اصول اخالق زیستی

-

سخنرانی

را توضیح دهد.

-

پرسش و پاسخ

-

بحث گروهی

-

-

ویدئو پروژکتور و

فعال در

لب تاپ
-

حضور منظم و
جلسا %10

نمایش فیلم و
powerpoint
استفاده از

-

منبع شماره
1.2

شرکت فعال در
پرسش و
پاسخ%10

ماژیک و وایت

-

برد

آزمون چند
گزینه ای پایان
ترم%80

نام درس  :اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

ﻣﺪرس  :ژرﻣﻀﺎﻧﻰ

مد کالس  2 :ساعت

جلسه  :چهارم

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﻣﺪﻟﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر و

ﺑﯿﻤﺎر

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با حساسیتهای اخالقی در آموزش بالین و مدلهای ارتباطی آشنا شود.
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

منابع
آموزشی

دانشجو باید بتواند حساسیت
اخالقی در آموزش بالینی و
مدلهای ارتباطی در محیط های
بالین

را توضیح دهد.

-

سخنرانی

-

پرسش و پاسخ

-

بحث گروهی

-

ویدئو پروژکتور و

-

فعال در

لب تاپ
-

نمایش فیلم و
powerpoint
استفاده از
ماژیک و وایت
برد

حضور منظم و
جلسا %10

-

شرکت فعال در
پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون چند
گزینه ای پایان
ترم%80

منبع شماره
 2و  3و4

مد کالس  2 :ساعت

نام درس  :اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

ﻣﺪرس  :رﻣﻀﺎﻧﻰ

جلسه  :پنجم

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :اﺻﻮل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ درﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﭘﺮﺳﺘﺎري

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با اصول تصمیم گیری بر اساس مبانی اخالقی و مفاهیم اخالقی در قوانین
پرستاری آشنا شود
اهداف رفتاری

وسایل مورد نیاز

روش تدریس

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

منابع
آموزشی

دانشجو بتواند اصول تصمیم گیری بر
اساس مبانی اخالقی را در زمان
مقابله با مشکال توضیح داده و

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

مفاهیم اخالقی در قوانین پرستاری را

-

شرح دهد.

-

فعال در

لب تاپ
-

بحث
-

گروهی

ویدئو پروژکتور و

-

نمایش فیلم و
powerpoint
استفاده از
ماژیک و وایت
برد

حضور منظم و
جلسا %10

-

منبع شماره
 3و4

شرکت فعال در
پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون چند
گزینه ای پایان
ترم%80

مد کالس  2 :ساعت

نام درس  :اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

ﻣﺪرس  :رﻣﻀﺎﻧﻰ

جلسه  :ششم

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪدﺟﻮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ

اﺧﻼﻗﯽ

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با حقوق اساسی بشر و مسئولیتهای حرفه ای بر اساس موازین اخالقی آشنا شود
اهداف رفتاری

روش تدریس

دانشجو حقوق اساسی بشر را توضیح

-

سخنرانی

داده و احترام به حقوق بیمار و

-

پرسش و

مسئولیتهای حرفه ای را بر اساس موازین
اخالقی شرح دهد.

پاسخ
-

وسایل مورد نیاز

-

ویدئو پروژکتور و

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

-

فعال در

لپتاپ
-

بحث گروهی
-

نمایش فیلم و
powerpoint
استفاده از
ماژیک و وایت
برد

حضور منظم و
جلسا %10

-

شرکت فعال در
پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون چند
گزینه ای پایان
ترم%80

منابع آموزشی
منبع شماره 3و4و5

مد کالس  2 :ساعت

نام درس  :اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

ﻣﺪرس  :رﻣﻀﺎﻧﻰ

جلسه  :هفتم

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري از اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ،ﮐﺪﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با موضوعا
اهداف رفتاری
دانشجو بتواند موضوعا

اخالقی در مراقبت از گروههای آسیب پذیر و کدهای اخالقی آشنا شود .
وسایل مورد نیاز

روش تدریس
اخالقی در

-

مراقبت از گروههای آسیب پذیر را

-

سخنرانی

توضیح داده و کدهای اخالقی و راهنمایی

-

پرسش و پاسخ

های حرفه ای را شرح دهد.

-

بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

-

فعال در جلسا

و لپ تاپ
-

نمایش فیلم و
powerpoint
استفاده از
ماژیک و وایت
برد

حضور منظم و
10%

-

منابع آموزشی
منبع شماره
 2و  3و4

شرکت فعال در
پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون چند
گزینه ای پایان
ترم%80

مد کالس  2 :ساعت

نام درس  :اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

ﻣﺪرس  :رﻣﻀﺎﻧﻰ

جلسه  :هشتم

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻌﻀﻼت اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎري

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با اخالق حرفه ای در نظام سالمت و معضال اخالقی و قانونی آشنا شود
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

دانشجو بتواند اخالق حرفه ای در نظام

-

سالمت و معضال اخالقی و قانونی در

-

سخنرانی

پرستاری را شرح دهد.

-

پرسش و پاسخ

پروژکتور و لپ

-

بحث گروهی

تاپ
-

ویدئو

نمایش فیلم و
powerpoint
استفاده از
ماژیک و وایت
برد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

-

حضور منظم و
فعال در جلسا
10%

-

شرکت فعال در
پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون چند گزینه
ای پایان ترم%80

منابع آموزشی
منبع شماره 3و4

نام درس  :اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

مد کالس  2 :ساعت

ﻣﺪرس  :رﻣﻀﺎﻧﻰ

جلسه  :نهم

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس :ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ارزﺷﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺟﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ ،ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎص و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با اصول اخالقی و ارزشهای انسانی در مراقبت آشنا شود.
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

دانشجو باید بتواند اصول اخالقی و

-

ارزشهای انسانی و حرفه ای در مراقبتهای

-

سخنرانی

تخصصی از مددجویان را شرح دهد.

-

پرسش و پاسخ

پروژکتور و لپ

-

بحث گروهی

تاپ
-

ویدئو

نمایش فیلم و
powerpoint
استفاده از
ماژیک و وایت
برد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

-

حضور منظم و
فعال در
جلسا %10

-

شرکت فعال در
پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون چند
گزینه ای پایان
ترم%80

منابع آموزشی
منبع شماره 2و3و4

