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دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا
موضوع تدریس :اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای
مدت تدریس:

 71ساعت(  71جلسه  7ساعته)

پیش نیاز :ندارد

گروه هدف :دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی
مدرس :عباس نژاد

هدف کلی:
آشنایی دانشجویان با مبانی نظری و مهارتهای الزم برای اقدامات اخالقی در مراقبتهای پرستاری و برقراری ارتباط حرفه ای براساس
ارزشهای انسانی  ،حمایت از حقوق مددجویان  /بیماران و خانواده آنها
اهداف ویژه:
در پایان دوره از فراگیران انتظار میرود:
 جنبه های تاریخی و مبانی نظری اخالق پرستاری را بیان کنند اصول اخالق زیستی و کاربردهای آن در پرستاری را شرح دهند دیدگاههای اخالقی در کار پرستاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند راههای تصمیم گیری اخالقی با در نظر گرفتن روابط انسانی در رشته های مختلف علوم پزشکی  ،منطبق با اخالق پرستاری راتوضیح دهند
 در مباحث مربوط به تصمیم گیری های اخالقی در مراقبت از مددجویان شرکت کنند راهکارهای توسعه عملکرد اخالقی در پرستاری را شرح دهند نسبت به موضوعات اخالقی حساسیت نشان دهند نسبت به حمایت از حقوق مددجویان  /بیماران متعهد باشند رشد اخالق حرفه ای خود و محیط کاری خود را مورد نقد قرار دهند -کاربرد ارزشهای اخالقی و کرامت انسانی را در محیط های کاری خود مورد نقد قرار دهند

فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
تعداد جلسات

عناوین محتوای درسی

تاریخ

7

تعریف اخالق  ،علم اخالق و اهمیت آن  ،فواید اخالق  ،منابع اخالق  ،اقسام خلق و اصول اخالقی

2

ضرورت آموزش اخالق حرفه ای  ،تربیتهای اخالقی  ،وجدان اخالقی و فطرت انسانی  ،معرفت
نفس
فلسفه اخالق و دیدگاه مکاتب(نظریات هیوم  ،نیچه  ،مارکس  ،روسو  ،سقراط  ،افالطون ،

3

ارسطو)  ،اخالق از دیدگاه اسالم
4

اهمیت اخالق در علوم پزشکی

5

اصول  ،ویژگیها و مکارم اخالقی در اخالق حرفه ای

1

اخالق حرفه ای و پرهیز از رذائل اخالقی

1

حقوق و اخالق حرفه ای

8

اخالق حرفه ای و مشاغل علوم پزشکی (پرستاری  ،مامایی و پیراپزشکی)

9

ادامه مبحث اخالق حرفه ای و مشاغل علوم پزشکی (پرستاری  ،مامایی و پیراپزشکی)

71

اخالق حرفه ای و پژوهش

77

اخالق حرفه ای و قانون

72

اخالق زیست پزشکی

73

ادامه مبحث اخالق زیست پزشکی

74

اخالق حرفه ای و موضوعات متفرقه

75

ارائه مقاالت

71

ارائه مقاالت

روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ  ،ارائه بسته های آموزشی توسط دانشجویان
تکالیف و روش ارزشیابی دانشجو:
 حضور فعال در کالس و شرکت فعال در بحث های کالسی ارائه مقاله -امتحان پایان ترم

 7نمره
 4نمره
 75نمره

منابع مطالعه:
 - 7رحیمی مدیسه  ،محمد و ایازی  ،زهرا  .اخالق و اخالق حرفه ای(برای مشاغل و دانشجویان پرستاری  ،مامایی و پیراپزشکی) .
تهران :نشرجامعه نگر .7394 ،
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