
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

مفاهیم اخالقی در قوانین پرستاری، شناخت حقوق اساسی بشر و  1

 احترام به حقوق مددجویان

 مسوولیتهای حرفه ای پرستاران، اخالق حرفه ای در نظام سالمت 2

 کدهای اخالقی و راهنماهای حرفه ای 3

 معضالت اخالقی و قانونی در پرستاری )قصور، غفلت...( 4

موضوعات اخالقی در مراقبت از گروههای آسیب پذیر و 

 مددجویان خاص

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 ای حرفه روابط و پرستاری اخالق عنوان درس:

 

 ارشد کارشناسیمقطع تحصیلی:                      پرستاری رشته تحصیلی:

 ندارد نیاز: پیش                             /.5تعداد واحد:

 پرستاریگروه آموزشی:

 محمد عباسیدکتر مدرس:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   هدف کلی درس:

 توانایی کسب و ای حرفه اخالق اصول و مبانی مفاهیم، با دانشجویان آشنایی

 اخالق و اخالقی اصول بر مبتنی نیاز مورد بالینی خدمات ارائه جهت الزم

 .ای حرفه

 روش تدریس:

 دانشجویان از. بود خواهد گروهی بحث و سخنرانی صورت به عمدتا تدریس

 کالس های بحث ودر شده حاضر کالس در قبلی مطالعه با که رود می انتظار

 تمرینات دوره این طی در مطالب بهتر درک برای. باشند داشته فعال مشارکت

 آشنایی تمرینات این انجام با که شد خواهد ارائه دانشجویان به عملی

 .شد خواهد پیدا مباحث با بیشتری

 :این درس روش ارزشیابی

 از مباحث هر جلسه درس)ارزشیابی تکوینی(پرسش و پاسخ 

 امتحان میان ترم)ارزشیابی تکوینی(

 امتحان پایان ترم)ارزشیابی تجمعی(

   :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور به موقع در کالس

 شرکت در فعالیتهای گروهی کالس و جلسات پرسش و پاسخ

 شرکت در آزمون میان ترم و پایان ترم

   اهمیت این درس در یک پاراگراف:

 مراقبت در اخالقی اقدامات برای الزم های مهارت و نظری مبانی درس این

 فرام انسانی های ارزش اساس بر را ای حرفه ارتباط برقراری و پرستاری های

 خانواده و مددجویان حقوق از حمایت نحوه با فراگیران درس این در. کند می

. گیرند می فرا را پرستاری در اخالقی اعمال توسعه های راه و شده آشنا آنان

 های نظریه پرستاری، اخالق موضوعات ماهیت بررسی بر عالوه درس این در

 حرفه ارتباطات و اعمال اخالقی های جنبه و گرفته قرار بررسی مورد اخالقی

 موضوعات به فراگیران درس این در. شود می تحلیل و تجزیه پرستاری ای

 تجزیه را اخالقی گیری تصمیم و شده حساس پرستاری کار زمینه در اخالقی

 تقویت آنها در ای حرفه اخالق های صالحیت راه این از تا کنند می تمرین و

 . شود

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

مباحث این درس سنگین و  گسترده بوده و دانشجویان تمایلی بهه مطالعهات   

 جانبی برای این درس ندارند. 

   نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 -مطالعه مطالب  قببا از حضبور در کبالس     -شرکت منظم در تمام بحث های کالسی

 مرتبط مطالعه مقاالت 

 منابع اصلی درس:


