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 داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ آستارا

 اخالق پرستاری ٍ ارتباط حرفِ ایهَضَع تذریس: 

 گرٍُ ّذف: داًطجَیاى پرستاری همغغ کارضٌاسی                                   ساػتِ(    7جلسِ    71ساػت)   71هذت تذریس:      

                                                                           ػباس ًژادهذرس:                                                          ًذارد                            پیص ًیاز: 

 ّذف کلی:

تباط حرفِ ای براساس آضٌایی داًطجَیاى با هباًی ًظری ٍ هْارتْای الزم برای الذاهات اخاللی در هرالبتْای پرستاری ٍ برلراری ار

 ارزضْای اًساًی ، حوایت از حمَق هذدجَیاى / بیواراى ٍ خاًَادُ آًْا 

 اّذاف ٍیژُ: 

 در پایاى دٍرُ از فراگیراى اًتظار هیرٍد:

 جٌبِ ّای تاریخی ٍ هباًی ًظری اخالق پرستاری را بیاى کٌٌذ -

 اصَل اخالق زیستی ٍ کاربردّای آى در پرستاری را ضرح دٌّذ -

 ْای اخاللی در کار پرستاری را هَرد تجسیِ ٍ تحلیل لرار دٌّذدیذگاّ -

راّْای تصوین گیری اخاللی با در ًظر گرفتي رٍابظ اًساًی در رضتِ ّای هختلف ػلَم پسضکی ، هٌغبك با اخالق پرستاری را  -

 تَضیح دٌّذ

 در هباحث هربَط بِ تصوین گیری ّای اخاللی در هرالبت از هذدجَیاى ضرکت کٌٌذ -

 ارّای تَسؼِ ػولکرد اخاللی در پرستاری را ضرح دٌّذراّک -

 ًسبت بِ هَضَػات اخاللی حساسیت ًطاى دٌّذ -

 ًسبت بِ حوایت از حمَق هذدجَیاى / بیواراى هتؼْذ باضٌذ -

 رضذ اخالق حرفِ ای خَد ٍ هحیظ کاری خَد را هَرد ًمذ لرار دٌّذ -

 ری خَد هَرد ًمذ لرار دٌّذکاربرد ارزضْای اخاللی ٍ کراهت اًساًی را در هحیظ ّای کا -

 

 

 

 

 

 



 فْرست هحتَا ٍ ترتیب ارائِ درس

 ػٌاٍیي هحتَای درسی تاریخ تؼذاد جلسات

 تؼریف اخالق ، ػلن اخالق ٍ اّویت آى ، فَایذ اخالق ، هٌابغ اخالق ، السام خلك ٍ اصَل اخاللی 92/1/29 7

جذاى اخاللی ٍ فغرت اًساًی ، هؼرفت ضرٍرت آهَزش اخالق حرفِ ای ، تربیتْای اخاللی ، ٍ 5/1/29 9

 ًفس

فلسفِ اخالق ٍ دیذگاُ هکاتب)ًظریات ّیَم ، ًیچِ ، هارکس ، رٍسَ ، سمراط ، افالعَى ،  79/1/29 3

 ارسغَ( ، اخالق از دیذگاُ اسالم

 اّویت اخالق در ػلَم پسضکی 72/1/29 9

 اصَل ، ٍیژگیْا ٍ هکارم اخاللی در اخالق حرفِ ای 91/1/29 5

 اخالق حرفِ ای ٍ پرّیس از ررائل اخاللی 3/8/29 1

 حمَق ٍ اخالق حرفِ ای  71/8/29 1

 اخالق حرفِ ای ٍ هطاغل ػلَم پسضکی )پرستاری ، هاهایی ٍ پیراپسضکی( 71/8/29 8

 اخالق حرفِ ای ٍ هطاغل ػلَم پسضکی )پرستاری ، هاهایی ٍ پیراپسضکی(اداهِ هبحث  99/8/29 2

 ق حرفِ ای ٍ پژٍّصاخال 7/2/29 71

 اخالق حرفِ ای ٍ لاًَى  8/2/29 77

 اخالق زیست پسضکی 75/2/29 79

 اخالق زیست پسضکیاداهِ هبحث  99/2/29 73

 اخالق حرفِ ای ٍ هَضَػات هتفرلِ 92/2/29 79

 ارائِ هماالت 1/71/29 75

 ارائِ هماالت 73/71/29 71

 ، ارائِ بستِ ّای آهَزضی تَسظ داًطجَیاى رٍش تذریس: سخٌراًی بِ ّوراُ پرسص ٍ پاسخ

 تکالیف ٍ رٍش ارزضیابی داًطجَ: 

 ًورُ 7                          ضرکت فؼال در بحث ّای کالسی             حضَر فؼال در کالس ٍ  -

 ًورُ 9                                                                                                ارائِ همالِ   -

 ًورُ  75                  اهتحاى پایاى ترم                                                                        -
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