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مقذمه
همذهِ  :ایي درط هجبًی ًظزی ٍ هْبرتْبی السم ثزای الذاهبت اخاللی در هزالجتْبی پزستبری ٍ ثزلزاری ارتجبط حزفِ ای را ثز اسبط ارسضْبی
اًسبًی فزاّن هی وٌذ.در ایي درط فزاگیزاى ثب ًحَُ حوبیت اس حمَق هذدجَیبى ٍ خبًَادُ آًْب آضٌب ضذُ ٍ راّْبی تَسعِ اعوبل اخاللی در
پزستبری را فزا هی گیزًذ.درایي درط عالٍُ ثز ثزرسی ه بّیت هَضَعبت اخالق پزستبریً ،ظزیِ ّبی اخاللی هَرد ثزرسی لزار گزفتِ ٍ جٌجِ
ّبی اخاللی اعوبل ٍ ارتجبعبت حزفِ ای پزستبری تجشیِ ٍ تحلیل هی ضَد.در ایي درط فزاگیزاى ثِ هَضَعبت اخالق پزستبری در سهیٌِ وبر
پزستبری حسبط ضذُ ٍ تصوین گیزی اخاللی را تجزثِ ٍ توزیي هی وٌٌذ تب اس ایي راُ صالحیتْبی اخالق حزفِ ای در اًْب تمَیت ضَد

هذف کلی
آضٌبیی ثب هجبًی ًظزی اخالق حزفِ ای ٍ لَاًیي

اهذاف رفتبری
الف) ًظزی ٍ 1احذ( 17سبعت)
فزاگیزاى در پبیبى درط لبدر خَاٌّذ ثَد :
 -1جٌجِ ّبی تبریخی ٍ هجبًی ًظزی اخالق پزستبری را ثیبى وٌٌذ .
 -2اصَل اخالق سیستی ٍ وبرثزدّبی آى در پزستبری را ضزح دٌّذ.
 -3دیذگبّْبی اخاللی در وبر پزستبری را هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار دٌّذ.
 -4راّْبی تصوین گیزی اخاللی ثب در ًظز گزفتي رٍاثظ اًسبًی در رضتِ ّبی هختلف علَم پشضىی هٌغجك ثب اخالق پزستبری را تَضیح
دّذ.
 -5در هجبحث هزثَط ثِ تصوین گیزیْبی اخاللی در هزالجت اس هذدجَیبى هطبروت وٌٌذ.
 -6راّىبرّبی تَسعِ عولىزد اخاللی در پزستبری را ضزح دّذ.
ً -7سجت ثِ هَضَعبت اخاللی حسبسیت ًطبى دٌّذ.
ً -8سجت ثِ حوبیت اس حمَق هذدجَیبى هتعْذ ثبضٌذ.
 -9رضذ اخالق حزفِ ای خَد ٍ هحیظ وبری خَد را هَرد ًمذ لزار دٌّذ.
ارسضْبی اخاللی ٍ وزاهت اًسبًی در هحیغْبی وبری خَد را هَرد ًمذ لزار دٌّذ .در پبیبى درط داًطجَ ثبیذ لبدر ثبضٌذ:
 .1اخالق پزستبری ٍ اّویت آى را ثیبى وٌذ.
 .2هعٌَیت ٍ فلسفِ اخالق را تَضیح دّذ.
 .4سالهت ٍ هعٌَیت را ضزح دّذ.
 .3وزاهت اًسبى ٍ ارسضْبی اخاللی اسالهی را هَرد ًمذ لزار دّذ.
 .5جٌجِ ّبی تبریخی اخالق پزستبری ٍ رٍاثظ اًسبًی را ثیبى وٌذ.
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 .6اصَل اخالق سیستی) اتًََهی ،سَدرسبًی ،عذم ضزر ٍ سیبى ،عذالت (ٍ وبرثزدّبی آى در پزستبری را ضزح دّذ.
 .7حسبسیت اخاللی در آهَسش پزستبری ثبلیٌی ثیبى ًوبیذ.
 .8هذلْبی ارتجبعی پشضه پزستبر ثیوبر خبًَادُ را تجشیِ ٍ تحلیل ًوبیذ .
 .9اصَل تصوین گیزی ثز اسبط هجبًی اخاللی در تمبثل ثب هطىالت حزفِ ای پزستبری را تَضیح دّذ.
 .10هفبّین اخاللی در لَاًیي پزستبری ٍ پزستبری را ضزح دّذ.

 .11حمَق اسبسی ثطز ٍ احتزام ثِ حمَق هذدجَ/ثیوبر را ثیبى ًوبیذ.
 .12هسئَلیت ّبی حزفِ ای پزستبراى هجتٌی ثز هَاسیي اخاللی را تَضیح دّذ.
 .13وذّبی اخاللی ٍ راٌّوبّبی حزفْبی را لیست وٌذ.
14هَضَعبت اخاللی در هزالجت پزستبری اس گزٍّْبی آسیت پذیز را هَرد ثحث لزار دّذ.
 .15اخالق حزفِ ای در ًظبم سالهت را تَضیح دّذ.
 .16هعضالت اخاللی ٍ لبًًَی در پزستبری) سَءرفتبر حزفِ ای ،غفلت)... ،را ضزح دّذ.
.17چگًَگی ثِ وبر گیزی اصَل اخاللی ٍ رعبیت ارسضْبی اًسبًی ٍ حزفِ ای در جزیبى ارائِ هزالجتْبی تخصصی ثِ هذدجَ/ثیوابر خابظ ٍ
خبًَادُ ّبی آًْب را تَضیح دّذ.

ة) عولی ٍ 0/5احذ ( 17سبعت)
وظبيف دانشجويبن:
-1

ارائِ گشارش وتجی ٍ ضفبّی اس چبلص ّبی اخالق پزساتبری ٍ رٍاثاظ حزفاِ ای پزساتبری اس یىای اس ثخاص ّابی هزالجات

پزستبری ثبلیٌی.
-2

ارائِ راّىبر ّب هجتٌی ثز هَاسیي ٍ وذ ّبی اخاللی

مسئولیتهبی دانشجو:
 .1اًجبم ثِ هَلع تىبلیف ٍ تحَیل در تبریخ همزر
 .2رعبیت همزرات آهَسضی
 .3هغبلعِ هذاٍم ٍ هزتت هَاد درسی ٍ ضزوت فعبل در ثحث ّبی والسی

استراتژی آموزشی
سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ پبسخ
ٍسبیل سوعی ٍ ثصزی ٍ :یذئَپزٍصوتَر ٍ -ایت ثزد – پبٍرپَیٌت
ارزشیببی
.1حضَر هٌظن ٍ ثِ هَلع در والط %10
.2فعبلیت ّبی والسی %30
.3اهتحبى پبیبى تزم %60
فهرست منببع :
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 -1لزآى وزین
ًْ -2ج الجالغِ
ًْ -3ج الفصبحِ
 -4رسبلِ حمَق اهبم سجبد علیِ السالم
 -5عجبعجبیی ،هحوذ حسیي .هعٌَیت تطیع .لن :اًتطبرات تطیع1453،
 -6هغْزی ،هزتضی .آسادی هعٌَی .تْزاى :اًتطبرات صذرا1461،
 -7ثَالْزی ،جعفز .هَضَعبت ٍ سهیٌِ ّبی پضٍّص در هَارد هطتزن رٍاًطٌبسای ،رٍاًپشضاىی ٍ هاذّت .اًذیطاِ ٍ رفتابر،
سبل ، 1416سَم ضوبرُ 3ٍ 10
 -14اضزفی ،هٌصَر .اخالق پشضىی ٍ سَءرفتبر حزفِ ای .داًطگبُ علَم پشضىی ایزاى .تْزاى. 1483
-15جَالیی ،سَداثِ .دّمبى ًیزیً ،بّیذ .اخاللیبت در پزستبری ٍ.سارت ثْذاضت ،هعبًٍت سالهت دفتز اهَر پزستبری. 1488
16-Butts.J, Rich.K. (Last Edition).Nursing ethics Across the Curriculum and into practice, Boston: Jones
and Bartlett Publishers.
17- Davis A.J., Tshudin V., Rave L.D., Essentials of teaching and learning in nursing.
18-Thompson I.E., Melia K.M., Boyd Kenneth M., Horsburgh D.(Last Edition) Nursing Ethics, Edinburgh:
Churchill Livingstone
19-Sachedina A., Islamic biomedical ethics. Principles and Application. Oxford University Press, 2009.
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