معاونت آموزشی  -مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام درس :
میزان واحد:

نیمسال تحصیلی
اخالق در پرستبري

رشته

تحصیلی :پرستبري

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان :كارشناسی

دانطكذه پسضكي

……………………………

مدرس :زهرااحمذي

1.5

هدف كلی درس :اشنائی دانشجویان با مبانی نظری ومهارتهای الزم برای اقذامات اخالقی در مراقبتهای پرستاری وبرقراری ارتباط حرفه ای براساس ارزشهای انسانی.
مىابع اصلی درس :جًالئی  ،سًدابٍ .دَقان ویری  ،واَید ()1388اخالقیا ت در پرستاری  ،يزارت بُداشت  ،معايوت سالمت  .دفتر امًر پرستاری
طاَرٌ فیضی( )1383مباوی سازمان مدیریت ،تُران  ،داوشگاٌ پیام وًر – محمذ رحيمی  ، )1394( ،اخالق و اخالق حرفه ای برای مشاغل و دانشجویان پرستاری و مامایی و پيراپسشكی
وُج الفصاحٍ و نهج البالغه  -عبداهلل خرمی مارکاوی يشمس الدیه شمس ()1390آشىائی با حرفٍ پرستاری
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش یاددهی



یادگیری

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان



تکالیف دانشجو

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

 دیدگاههای اخالقی در کار پرستاریرا مورد تجزیه وتحلیل قراردهند.
1

معنویت وفلسفه اخالق
وحساسیت اخالقی در امر
آموزش پرستاری

 -سالمت را تعریف و نقش معنویت رادرسالمت توضیح دهند
 -نسبت به موضوعات اخالقی حساسیت

تشگيل گروهای
كوچكتر
سخنرانی
پرسش و پاسخ

پاور پوينت
وايت برد

حضور فعال در
110

بحث كالسي و
پرسش و پاسخ و
تمرين

ازمون نهابي
و ميان ترم
1.5نمره

ارایه كنفرانس

نشان دهند .

 روش یبددهي – یبدگیري میتوانذ ضبمل :سخنراني ،مببحثهبي – گروهي کوچک ،نمبیطي – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمي ،آزمبیطي
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودي (آگبهي از سطح آمبدگي دانطجویبن) مرحلهبي یب تكویني (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیي قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبني یب تراکمي (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضي بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

 -حقوق اساسی بشر را بیان كنند

2

تشگيل گروهای

سالمت ومعنویت وکرامت

 -چگونگي ارزش واحترام قائل شدن به

كوچكتر

انسان وارزشهای اخالقی
اسالمی

حقوق مددجویان را شرح دهد

سخنرانی

مراقبت از بیمار را توضیح دهد
 -تاریخ اخالق پرستاری وروابط انسانی را

3

توضيح دهنذ.

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

4

موضوعات اخالقی در
مراقبت پرستاری از
گروههای آسیب پذیر

ارایه كنفرانس

تشگيل گروهای
كوچكتر

پاور پوينت
وايت برد

 -کاربرد ارزشهای اخالقی وکرامت

سخنرانی

انسانی را درمحیط های کاری خود

پرسش و پاسخ

مورد نقد قرار دهند .

اهداف میانی (رئوس مطالب)

110

پرسش و پاسخ

 -اهمیت رعایت احکام اسالمی در

تاریخ اخالق پرستاری
وروابط انسانی – کدهای
اخالقی وراهنمای های حرفه
ای

پاور پوينت
وايت برد

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

 موضوعات اخالقی در مراقبت ازگروههای آسیب پذیر را توضیح دهند.

حضور فعال در
بحث كالسي و
پرسش و پاسخ و
تمرين

ازمون نهابي
و ميان ترم
1.5نمره

110

حضور فعال در
بحث كالسي و
پرسش و پاسخ و
تمرين

ازمون نهابي
و ميان ترم
1.5نمره

ارایه كنفرانس

روش یاددهی



یادگیری

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

تشگيل گروهای
كوچكتر
سخنرانی
پرسش و پاسخ

پاور پوينت
وايت برد

110

حضور فعال در
بحث كالسي و
پرسش و پاسخ و
تمرين

ازمون نهابي
و ميان ترم
1.5نمره

ارایه كنفرانس

 روش یبددهي – یبدگیري میتوانذ ضبمل :سخنراني ،مببحثهبي – گروهي کوچک ،نمبیطي – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمي ،آزمبیطي
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودي (آگبهي از سطح آمبدگي دانطجویبن) مرحلهبي یب تكویني (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیي قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبني یب تراکمي (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضي بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

معضالت اخالقی وقانونی در
5

پرستاری (سوء رفتار حرفه

 معضالت اخالقی وقانونی درپرستاری را شرح دهند.

تشگيل گروهای
كوچكتر
سخنرانی

پاور پوينت
وايت برد

110

پرسش و پاسخ

ای  ،عدالت و)...

حضور فعال در
بحث كالسي و
پرسش و پاسخ و
تمرين

ازمون نهابي
و ميان ترم
1.5نمره

ارایه كنفرانس

ارزشیابی ،برقراری ارتباط – -اخالق پرستاری را تعریف کنند
تعیین اهداف ونظریه های
مختلف در مورد اخالق
 اصول اخالق در پرستاری و اهمیتواخالق پرستاری واهمیت آن
انرا توصیف نماید.

6

تشگيل گروهای
كوچكتر

پاور پوينت
وايت برد

سخنرانی

110

پرسش و پاسخ

حضور فعال در
بحث كالسي و
پرسش و پاسخ و
تمرين

ازمون نهابي
و ميان ترم
2نمره

ارایه كنفرانس

……………………

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

 مدلهای ارتباطی پزشک – پرستار7

مدلهای ارتباطی پزشک -

وبیمار را توضیح دهند .

پرستار -بیمار

 -مدلهاي ارتباطي را نام ببرد

اصول تصمیم گیری بر اساس
مبانی اخالقی در تقابل با

 -در مباحث مربوط به تصمیم گیریهای

روش یاددهی



یادگیری

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)



تکالیف دانشجو

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

تشگيل گروهای
كوچكتر
سخنرانی

پاور پوينت
وايت برد

110

پرسش و پاسخ

حضور فعال در
بحث كالسي و
پرسش و پاسخ و
تمرين

ازمون نهابي
و ميان ترم
1.5نمره

ارایه كنفرانس
8

پاور پوينت
وايت برد

110

حضور فعال در
بحث كالسي و

ازمون نهابي
و ميان ترم

 روش یبددهي – یبدگیري میتوانذ ضبمل :سخنراني ،مببحثهبي – گروهي کوچک ،نمبیطي – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمي ،آزمبیطي
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودي (آگبهي از سطح آمبدگي دانطجویبن) مرحلهبي یب تكویني (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیي قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبني یب تراکمي (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضي بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

مشکالت حرفه ای پرستاری

اخالقی در مراقبت از مددجویان
مشارکت کنند .

پرسش و پاسخ و
تمرين

تشگيل گروهای
كوچكتر

1.5نمره

سخنرانی

 -راهکارهای توسعه عملکرد اخالقی

پرسش و پاسخ

در پرستاری را شرح دهند .

ارایه كنفرانس

 مفاهیم اخالقی در قوانین پرستاری راتوضیح دهند .
مفاهیم اخالقی در قوانین
پرستاری واخالق حرفه ای
در نظام سالمت

9

تشگيل گروهای
كوچكتر

 رذایل اخالقي را شرح دهند مكارم اخالقي را نام ببرد و توضیحدهند

پاور پوينت
وايت برد

سخنرانی

110

پرسش و پاسخ

حضور فعال در
بحث كالسي و
پرسش و پاسخ و
تمرين

ازمون نهابي
و ميان ترم
2نمره

ارایه كنفرانس

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش یاددهی



یادگیری

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)



تکالیف دانشجو

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

تشگيل گروهای
كوچكتر
10

شناخت حقوق اساسی بشر
واحترام به حقوق مددجو

 نسبت به حمایت ازحقوق مددجویانمتعهد باشند.

سخنرانی
پرسش و پاسخ

پاور پوينت
وايت برد

110

حضور فعال در
بحث كالسي و
پرسش و پاسخ و
تمرين

ازمون نهابي
و ميان ترم
1.5نمره

ارایه كنفرانس

 روش یبددهي – یبدگیري میتوانذ ضبمل :سخنراني ،مببحثهبي – گروهي کوچک ،نمبیطي – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمي ،آزمبیطي
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودي (آگبهي از سطح آمبدگي دانطجویبن) مرحلهبي یب تكویني (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیي قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبني یب تراکمي (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضي بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

مسئولیتهای حرفه ای
11

 مسئولیتهای حرفه ای پرستاران رابرطبق موازین اخالقی بیان کنند.

پرستاران مبتنی بر موازین

ورعایت ارزشهای انسانی
12

وحرفه ای در جریان ارائه

كوچكتر

پاور پوينت
وايت برد

سخنرانی

حضور فعال در
110

پرسش و پاسخ

اخالقی

بکارگیری اصول اخالقی

تشگيل گروهای
بحث كالسي و
پرسش و پاسخ و
تمرين

ازمون نهابي
و ميان ترم
1.5نمره

ارایه كنفرانس

 اصول اخالقی ورعایت ارزشهایانسانی وحرفه ای درارائه مراقبتهای
تخصصی به مددجویان وخانواده های
آنها بکارگیرند

مراقبتهای تخصصی به

تشگيل گروهای
كوچكتر

پاور پوينت
وايت برد

سخنرانی

110

پرسش و پاسخ

حضور فعال در
بحث كالسي و
پرسش و پاسخ و
تمرين

ازمون نهابي
و ميان ترم
1.5نمره

ارایه كنفرانس

مددجو خاص وخانواده آنها

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش یاددهی



یادگیری

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

تشگيل گروهای

 اصول اخالق زیستی وکاربردهای آناصول اخالق زیستی
در پرستاری را نام ببرند
سخنرانی
(اتونومی  ،سود رسانی  ،عدم  -اصول اخالق زیستی وکاربردهای آن
پرسش و پاسخ
در پرستاری را شرح دهند
ضرر وزیان وعدالت)
ارایه كنفرانس
كوچكتر

13

پاور پوينت
وايت برد

110

حضور فعال در
بحث كالسي و
پرسش و پاسخ و
تمرين

ازمون نهابي
و ميان ترم
1.25نمره

-1
14

-2
-3

 روش یبددهي – یبدگیري میتوانذ ضبمل :سخنراني ،مببحثهبي – گروهي کوچک ،نمبیطي – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمي ،آزمبیطي
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودي (آگبهي از سطح آمبدگي دانطجویبن) مرحلهبي یب تكویني (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیي قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبني یب تراکمي (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضي بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

...
-1
-2
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-3
...

منابع اصلی

درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش یاددهی
یادگیری



مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

-1
16

-2
-3
...
-1

17

-2
-3
...
-1
-2

18

-3
...

 روش یبددهي – یبدگیري میتوانذ ضبمل :سخنراني ،مببحثهبي – گروهي کوچک ،نمبیطي – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمي ،آزمبیطي
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودي (آگبهي از سطح آمبدگي دانطجویبن) مرحلهبي یب تكویني (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیي قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبني یب تراکمي (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضي بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

