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 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی 

 

 

آنها كاربرد  و پرستاری ها،الگوهای درس نظریه  طرح  

 

 دكتر رسول اسالمی اكبرتدوين كننده:

 شهريور 

0011 

 2 تعداد واحد : و  كاربرد آنها یپرستار یها،الگوها هيرظن نام درس :

)داخلی و  كارشناسی ارشد پرستاریرشته و مقطع تحصیلی :  

 ترم -(و مباحث مشترک با ارشد پرستاری سالمت جامعه احیجر

  اول

 واحد كارآموزی 5/1واحد نظری، 5/0وع واحد: ن

 هفته 01مدت زمان ارائه درس : 

 اكبر مسئول درس: دكتر رسول اسالمی
Email:eslamiakbarrasool@gmail.com 

  
 

 ،خانم دكترباديه پیمادكتر دهقانیآقای : همکار  دیاسات

  01/1/0011شروع و پايان : زمان 

01/01/0011 

 

 01-02شنبهيک: نظری روز و ساعت كالس

 دوشنبه ها :روز های كارآموزی 

كالس دانشجويان   -دانشکده پرستاری  محل آموزش: نداردپیشنیاز : 

 دانشکده پرستاری طبقه اول - كارشناسی ارشد

 

 

 اهداف نهايی دوره

د انواع نظريه ها و الگوهای مهم در رشته پرستاری را در پايان درس دانشجويان بتوانن

توضیح داده و ضمن آشنايی با ضرورت بکارگیری آنها در عرصه های مختلف رشته 

 پرستاری سالمت بزرگساالن، اصول، شرايط و نحوه بکارگیری مدل را شرح دهند.

 

 اهداف اختصاصی دوره

 .مفهوم نظريه و الگوي پرستاري را بيان كنند  -1
 ذكر كنند.يك نظريه را  یمشخصات اصل  -2
 ارتباط الگو و نظريه را شرح دهند.  -3
 تاريخچه نظريه و مدل ها در پرستاري را بيان نمايند.  -4
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 شرح دهند.كاربرد فرآيند پرستاري را در ارائه خدمات پرستاري   -5
ظريه را مفاهيم مهم نظريه فلورانس نايتينگل و نقش پرستار بر اساس اين ن -6

 تبيين كنند.
 پپالو، مفاهيم، مراحل و كاربرد اين نظريه  را توضيح دهند. ینظريه تكامل  -7
 اورم و كاربرد آن را شرح دهند. یمدل پرستاري خودمراقبت  -8
در  مدل سازگاري روي، مفاهيم عمده ، پيش فرضها و ساختار فرايند پرستاري -9

 را توضيح دهند. اين مدل
م هاي رفتاري جانسون، عناصر و مفاهيم عمده و استفاده از آن مدل سيست -11

 در مراقبت از بيمار را شرح دهند.
واتسون وپيش فرض ها  یداده و ده فاكتور مراقبت حيواتسون را توض يتئور -11
 آن را بيان نمايند. یاصل یعناصر پنداشت ي
 حيرا توض يارتئوري فريدمن و مفاهيم آن را تعريف  وكاربرد ان در پرست -12

 دهند.
به هدف ايموژن كينگ، پيش فرض ها ، مفاهيم عمده و  یتئوري دستياب  -13

 توضيح دهند. يكاربرد آن را در پرستار
مفهوم انسان واحد راجرز،  پيش فرض ها و مفاهيم مهم و كاربرد آن را در  -14

 توضيح دهند. يپرستار
 ذكر كنند.نظريه را  و تعاريف و مفاهيم مهم ايننظريه الينينگر  -15
مطرح  و مدل هاي پرستاري ها اصول، شرايط و نحوه به كار گيري نظريه -16

 .را توضيح دهند شده
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 جدول زمانبندی درس

ساعت تاريخ و  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسی  روش تدريس مدرس

 

 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز

 )تکوينی و پايانی(

طههرح  هيههارامعارفههه،  

درس، مقدمه و مفههوم  

، میمفاه  فينظريه، تعار

قضههیه، پههیض فههر ،  

 اصول و مدل

 

 يکشنبه

01-02 

01/1/0011 

دكتههههههر 

 اسالمی

 با یتعامل یسخنران

 دياسال ضينما

بر اساس منابع گنجانده 

شههده در طههرح درس و  

ساير منهابع پیشهنهادی   

 استاد 

 -وتریكهههههههههام 

 -وپروژكتوريديههههو

 بورد تيواو  کيماژ

سض و پاسهخ در  پر

 -حین تدريس

 آزمون پايان ترم 

تاريخچه نظريه ، الگو 

پرستاری و  یها ومدلها

كاربرد آنها درفرآيند 

 پرستاری

" 
25/1 

 
دكتههههههر 

 دهقانی

 با یتعاملی سخنران

  دياسال ضينما

 

" 
 

و پاسهخ در  پرسض  "

 حین تدريس

 ارايه تکالیف -

 ترم انيآزمون پا -

 

 نظريه فلورانس نايتینگل

اهیم عمده ، پیض مف

فرضها و كاربرد 

 پرستاری آن

" 
9/8/ 

باديهه  دكتر 

 پیما

 یتعهههامل یسهههخنران

 دياسال ضينمابا

 

 

پرسض و پاسهخ در   " "

 حین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

پ الو،  ینظريه تکامل

مفاهیم، مراحل و كاربرد 

 ان

" 
61/8 

 

 دكتههههههر

  یدهقان

 

 یتعهههامل یسهههخنران

 دياسال ضينمابا

 

پرسض و پاسهخ در   " "

 حین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

سیستم های رفتاری 

جانسون، عناصر و 

مفاهیم عمده و استفاده 

از آن در مراقبت از 

مفهوم انسان واحد بیمار

راجرز،  پیض فر  ها و 

 مفاهیم مهم 

 یو كاربرد آن در پرستار

 

 

 

" 
32/8 

دكتههههههر 

 دهقانی

 یتعامل یسخنران -

 دياسال ضينمااب

 

پرسض و پاسهخ در   " "

 حین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

مههدل سههازگاری روی،  

مفههاهیم عمههده ، پههیض 

فرضههههها و كههههاربرد  

 پرستاری آن 

" 
01/1 

دكتههههههر 

 اسالمی

 بها  یتعهامل  یسخنران

 دياسال ضينما

علمهی   مقاالتارايه  -

 كاربرداصیل و معتبر از 

 مههدل سههازگاری روی

حسن  شجودانتوسط 

 الهیاری

ر اساس منابع گنجانده ب

شده در طرح درس و 

 یشنهادیمنابع پ ريسا

 استاد مربوطه

پرسض و پاسخ در - "

 حین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

مدل پرستاری 

اورم و  یخودمراقبت

" 
7/9 

دكتههههههر 

 اسالمی

 یتعامل یسخنران

 دياسال ضينمابا

پرسض و پاسخ در - " "

 حین تدريس
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و  یكاربرد آن درپرستار

 ینیبال یبخض ها

علمهی   ارايه مقاالت -

كاربرد اصیل و معتبر از 

توسهههط  اورم مهههدل

مهسهها  اندانشههجوي

 هدی رنجبر وحیدری 

 

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

 میواتسون ،مفاه یتئور

، پیض فرضها و كاربرد 

  یآن در پرستار

" 
61/9 

باديهه  دكتر 

 پیما

 یتعامل یسخنران

 دياسال ضينمابا

 

اصیل و مقاالت ارايه  -

تئوری كاربرد معتبر از 

توسههههط واتسههههون 

زينههههب  دانشههههجو

 عبدللهی فر

 -وتریكام  "

 -وپروژكتوريديو

 بورد تيوا کيماژ

پرسض و پاسهخ در  

 حین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

 یباورها نگر،ینيتئوری ال

مفههههاهیم،  ،یفلسههههف

 ریو غ یارتباط یگزارها

 نههههدي، فرا یارتبههههاط

  یپرستار

" 
36/9 

 دكتههههههر

 اسالمی

 یتعامل یسخنران

 دياسال ضينمابا

 

علمی مقاالت ارايه  -

 اصیل و معتبر از مبحث

مراقبت پرستاری 

تئوری  كاربرداز

توسط الينینگر 

سعیده  دانشجو

 قاسمی

 
" 

 

 

پرسض و پاسهخ در  

 حین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

 

مفهههوم انسههان واحههد  

 ،یفلسف یراجرز، باورها

 یم، گزارهههههامفههههاهی

،  یارتباط ریو غ یارتباط

  یپرستار نديفرا

 

" 
38/9 

باديهه  دكتر 

 پیما

 یتعامل یسخنران

 دياسال ضينمابا

علمی مقاالت ارايه  -

نظريه اصیل و معتبر از 

مفهوم انسان واحد 

 سط دانشجوتو راجرز

  محمد صادق محیط

ر اساس منابع گنجانده ب

شده در طرح درس و 

 یشنهادیمنابع پ ريسا

 استاد مربوطه

پرسض و پاسهخ در   

 حین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-



 

5 

 

5 

چهارچوب سیسهتمها و  

به هدف  یتئوری دستیاب

ايمههوژن كینگههز، پههیض 

فرضها و مفاهیم عمده و 

 یكاربرد آن در پرستار

 

" 
5/61 

باديهه  دكتر 

 پیما

 یتعامل یسخنران

 دياسال ضينمابا

علمهی  مقاالت ارايه  -

 اصیل و معتبر از كاربرد

توسهط  تئوری كینگهز  

فهرو  میهری    دانشجو

 جهرمی

پرسض و پاسهخ در    

 حین تدريس

 ارايه تکالیف -

 آزمون پايان ترم-

 

 هيههاراجمههع بنههدی و  

 یبهها همههاهنگ فیتکههال

 مربوطه دیاسات

” 

02/01 
دكتههههههر 

اسهههالمی، 

دكتههههههر 

 ،یدهقههههان

باديهه  دكتر 

 پیما

    

 

 :عملی قسمت مربوط به

 و  كاربرد آنها یستارپر یها،الگوها هينظركارآموزی درس  دورهنام 

 5/1تعداد واحد: /ساعت( 21) واحدتعداد میزان ساعت/

 

 خانم دكتر باديه پیما-آقای دكتر دهقانی -اسالمی اكبرمربوطه: آقای دكتر  دیاسات اساتید مربوطه

 

  جراحی –بخض های داخلی  عرصه كارآموزی

 

مراقبت از ه و يان در چارچوب الگوهای تدريس شدمددجو یبرنامه مراقبت بالین یطراح شرح كارآموزی و خدمات

 شده یبا بهره گیری از مدل های معرف یو جراح یمددجويان بستری در بخض های داخل

 

 منابع:
1-Tomy , A.M & Alligood,M.R (Last Edition) Nursign Theory (Utilization & application) 2nd edition 

Mosby , Elsevier. 

2-Johnson, B.M and Webber,P.B (Last Edition), An Introduction to  Theory  and  Reasoning in 

Nursing. Lippincott Williams and Wilkins .. 

3-Julia B. George.( Last Edition) Nursing theories (The base for professional practice), Prentice Hall, 

Upper saddle River. 

4-Pearson,A. Vaughan,B. and Fitz Gerald, M.( Last Edition) Nursing Models for practice. Edinburgh 

Butterwarth Heinemann. 

رفیعی فرو ، اصول نظريه پردازی در پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی ايران، چاپ -5

 0030دوم، 
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 آثار نشر مركز مدرس تربیت دانشگاه: تهران دوم، چاپ ستاری پر یها نظريه و مفاهیم كاربرد.ر معماريان-1

 علمی

صلصالی، مهوش، طالقانی، فريبا، بريم نژاد، لیلی. فلسفه، دانض و نظريه های پرستاری، تهران: انتشارات -1

 بشری

فلسفی ، راجرز، بث، ترجمه يزدان نیک، احمدرضا، سید يا حسین، سمر، توسعه دانض پرستاری تاثیر مکاتب -1

  0030معاونت تحقیقات علوم پزشکی اصفهان، چاپ اول 

ساير كتب و مجالت معتبر در ارتباط با نظريه ها و الگوهای پرستاری مطابق با دانض روز منتشره از دانشگاه ها -3 

 و مراكز علمی معتبر دنیا 

 : و كارآموزی قسمت نظری نحوه ارزشیابی

 

 نمره شرح فعالیت رديف

 0  یگروه یشركت در بحث هاو ل  حضور فعا 0

 5/2 نظريه يک از  ارايه يک مورد كنفرانس كالسی 

 5/0 خالصه مقاله از نظريه های پرستاری مطرح شده)بیب كارت( 0ارايه  0

 01 ترم انيامتحان پا 

 5 (ی)پروژه عمل ارايه دو مورد طرح مراقبتی از بیماران در قالب الگوهای پرستاری 

 21 جمع

 جويان انتظار می روداز دانشمقررات : 
 د.نزير بنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد تدريس را كسب نماي -0

 گسترش دهند.كتب و مقاالت معتبر با استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طريق مطالعات  - 2

 ده قرار داده و استناد صحیح به اين منابعدر تهیه تکالیف خود منابع جديد علمی و يافته های پژوهشی را مورد استفا - 0

 داشته باشند.

 مسئولیت يادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه های آموزشی خود را دنبال - 0

 نمايند.

 ركت موثر داشتهبه طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در كالس های درس حضور يافته و در بحث های علمی ش - 5

 باشند.

 شركت كنند. تکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه نموده و با آمادگی كامل در جلسات آزمون پايان ترم - 1

در آيین نامه مطروحه بیض از حد مجاز موجه در صورتی كه غیبت  دانشجويان حق غیبت در كالس های درس را ندارند. – 1

درس  اشد نمره صفر برای داشته بغیبت غیر موجه دانشجو حتی يک ذف می شود.چنانچه باشد واحد درسی حآموزشی 

 منظور خواهد شد.

 می باشد. 00در اين درس نمره قبولی  نصاب حد -1
 
 
 
 

 من اهلل توفیق


