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 دانشکده پرستاری  

 

 

آنها كاربرد  و پرستاری ها،الگوهای درس نظریه  طرح  

 

 علی دهقانیدكتر تدوين كننده:

 شهريور 

0011 

 

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

سالمت ) كارشناسی ارشد پرستاریرشته و مقطع تحصيلی :  

  اول ترم -(جامعه

 واحد كارآموزی 5/1واحد نظری، 5/0واحد:  وعن

 هفته 01مدت زمان ارائه درس : 

 علی دهقانیمسئول درس: دكتر 

@gmail.comali.dehghani2000Email:  
 

 فاصلهدكتر اقای،اسالمیدكتر آقای : همکار  دياسات

  10/6/1400زمان شروع و پايان : 

01/01/1400 

 

 01-02شنبهيک: نظری روز و ساعت كالس

 دوشنبه ها :روز های كارآموزی 

كالس دانشجويان   -دانشکده پرستاری  محل آموزش: نداردپيشنياز : 

 سوم طبقه  -0011ورودی   كارشناسی ارشد

 

 

 اهداف نهايی دوره

مهم در رشته پرستاری را توضيح داده و ضمن در پايان درس دانشجويان بتوانند انواع نظريه ها و الگوهای 

، اصول، شرايط و نحوه جامعهآشنايی با ضرورت بکارگيری آنها در عرصه های مختلف رشته پرستاری سالمت 

 بکارگيری مدل را شرح دهند.

 

 : فراگيران قادر باشنداهداف اختصاصی دوره

 مفهوم نظريه و الگوي پرستاري را بيان كنند.  -1
 ذكر كنند.يك نظريه را  یات اصلمشخص  -2
 ارتباط الگو و نظريه را شرح دهند.  -3
 تاريخچه نظريه و مدل ها در پرستاري را بيان نمايند.  -4
 شرح دهند.كاربرد فرآيند پرستاري را در ارائه خدمات پرستاري   -5
 يين كنند.مفاهيم مهم نظريه فلورانس نايتينگل و نقش پرستار بر اساس اين نظريه را تب -6
 پپالو كاربرد اين نظريه  را توضيح دهند. ینظريه تكامل  -7
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 اورم و كاربرد آن را شرح دهند. یمدل پرستاري خودمراقبت  -8
 را توضيح دهند. در اين مدل ساختار فرايند پرستاري و  مدل سازگاري روي -9

 از بيمار را شرح دهند. استفاده از آن در مراقبتنحوه مدل سيستم هاي رفتاري جانسون، و  -11
 و كاربرد آن را شرح دهند. هاي ارتقا سالمتی پندر و مدل اعتقاد بهداشتیمدل  -11
 و كاربرد آن را شرح دهند.بزنف مدل  -12
 

 و كاربرد آن را شرح دهند. اجتماعی -تئوري شناختی   -13
 ا شرح دهند.و كاربرد آن ر انتشار نوآوري و تئوري رفتار برنامه ريزي شدهمدل  -14
 

 و كاربرد آن را شرح دهند. پرسيد و پروسيدمدل  -15
 
 

 

 

 جدول زمانبندی درس

ساعت تاريخ و  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسی  روش تدريس مدرس

 

 روش ارزشيابی امکانات مورد نياز

 )تکوينی و پايانی(

طههرح  هيههمعارفههه، ارا 

درس، مفهههوم نظريههه،  

 ميمفاه  فيتعار

 

 يکشنبه

02-01 

22/6/0011 

دكتههههههر 

 اسالمی

 با یتعامل یسخنران

 دياسال شينما

بر اساس منابع گنجانده 

شههده در طههرح درس و  

ساير منهابع پيشهنهادی   

 استاد 

 -وتريكهههههههههام 

 -وپروژكتوريديههههو

 بورد تيواو  کيماژ

پرسش و پاسهخ در  

 كوئيز-حين تدريس

 آزمون پايان ترم 

تاريخچه نظريه ، الگو 

پرستاری و  یها ومدلها

كاربرد آنها درفرآيند 

 پرستاری

 شنبهيک

02-01 

0/1/0011 

 
دكتههههههر 

 دهقانی

 با یتعاملی سخنران

  دياسال شينما

 

" 
 

و پاسهخ در  پرسش  "

 ، كوئيزحين تدريس

 ارايه تکاليف -

 ترم انيآزمون پا -

 

نظريه فلورانس 

و  مينايتينگل، مفاه

 كاربرد آن

 شنبهيک

02-01 

00/1/0011 

دكتههههههر 

 دهقانی

 یعهههاملت یسهههخنران

 دياسال شينمابا

 

 

پرسش و پاسهخ در   " "

 ، كوئيزحين تدريس

 ارايه تکاليف -

 آزمون پايان ترم-

پ الو،  ینظريه تکامل

مفاهيم، مراحل و كاربرد 

 ان

 شنبهيک

02-01 

02/1/0011 

 دكتههههههر

  یدهقان

 

 یتعهههامل یسهههخنران

 -دياسههال  شينمهها با

 یمقاله علمه  کي هيارا

و معتبر از كاربرد  لياص

 یرفتار ستميس هينظر

جانسهههون توسهههط  

 (0)یدانشجو

 

پرسش و پاسهخ در   " "

 ، كوئيزحين تدريس

 ارايه تکاليف -

 آزمون پايان ترم-

سيستم های رفتاری 

جانسون، عناصر و 

مفاهيم عمده و استفاده 

 شنبهيک

02-01 

25/1/0011 

دكتههههههر 

 دهقانی

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

يه يک مقاله ارا -

 -وتريكام  "

 -وپروژكتوريديو

 بورد تيواو  کيماژ

پرسش و پاسخ در -

 ،كوئيزحين تدريس

 ارايه تکاليف -
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 از آن در مراقبت از بيمار

 

علمی اصيل و معتبر از 

كاربرد نظريه سيستم 

رفتاری جانسون 

 (2ی)توسط دانشجو

 آزمون پايان ترم-

مدل سازگاری روی، 

مفاهيم عمده ، پيش 

فرضها و كاربرد 

 پرستاری آن

پرستاری  مدل

اورم و  یخودمراقبت

و  یكاربرد آن درپرستار

 ینيبال یبخش ها

 شنبهيک

02-01 

9/2/0011 

دكتههههههر 

 دهقانی

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

ارايههه يههک مقالههه   -

علمی اصيل و معتبر از 

مدل سازگاری كاربرد 

دانشجوی توسط  روی

 (1شماره )

 

پرسش و پاسخ در - " "

 ، كوئيزحين تدريس

 ه تکاليفاراي -

 آزمون پايان ترم-

كاربرد فرآيند پرستاری 

در ارائه خدمات 

 پرستاری

 شنبه

02-01 

06/2/0011 

 

 

دكتههههههر 

 دهقانی

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

 

ارايهه يههک خالصههه   -

مقالهه علمهی اصهيل و    

مهدل  كهاربرد  معتبر از 

 یپرستاری خودمراقبت

توسههههههههههط اورم 

 (0دانشجوی)

 -وتريكام  "

 -وروپروژكتيديو

 بورد تيوا کيماژ

پرسش و پاسهخ در  

 ، كوئيزحين تدريس

 ارايه تکاليف -

 آزمون پايان ترم-

معرفههی مهههدل ارتقههها  

سههالمتی پنههدر و مههدل  

 اعتقاد بهداشتی

 شنبه

02-01 

21/2/0011 

 دكتههههههر

 دهقانی

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

 

ارايه يک مقاله  -

علمی اصيل و معتبر از 

مراقبت  مبحث

 كاربردازپرستاری 

 بنر ايشيتئوری پاتر

 (5ی)توسط دانشجو

 
" 

 

 

پرسش و پاسهخ در  

 حين تدريس

 ارايه تکاليف -

 آزمون پايان ترم-

 معرفی مدل بزنف

 

 

 

 شنبهيک

02-01 

11/2/0011 

 یتعامل یسخنران - فاصلهدكتر 

 دياسال شينمابا

ارايه يک مقاله  -

علمی اصيل و معتبر از 

كاربرد نظريه راجرز 

 (6توسط دانشجوی)

پرسش و پاسهخ در   " "

 ، كوئيزحين تدريس

 ارايه تکاليف -

 آزمون پايان ترم-

پيش فرض ها، مفهاهيم  

عمده و كهاربرد تئهوری   

 اجتماعی -شناختی 

 شنبهيک

02-01 

1/9/0011 

 

 بها  یتعهامل  یسخنران فاصلهدكتر 

 دياسال شينما

ارايههه يههک مقالههه   -

علمی اصيل و معتبر از 

واتسون  یتئوركاربرد 

بر اساس منابع گنجانده 

شده در طرح درس و 

 یشنهاديمنابع پ ريسا

 استاد مربوطه

پرسش و پاسخ در - "

 ، كوئيزحين تدريس

 ، ارايه تکاليف -

 آزمون پايان ترم-
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 (1توسط دانشجوی )

مهدل انتشهار نههوآوری و   

برنامههه تئههوری رفتههار  

 ريزی شده

 
 

 

 شنبه

02-01 

00/9/0011 

دكتههههههر 

 دهقانی

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

ارايه يک مقاله  -

علمی اصيل و معتبر از 

گانه  20مدل  كاربرد

توسط  عبدا... 

 (2دانشجوی)

بر اساس منابع گنجانده 

شده در طرح درس و 

 یشنهاديمنابع پ ريسا

 استاد مربوطه

پرسش و پاسهخ در   

 ، كوئيزتدريسحين 

 ارايه تکاليف -

 آزمون پايان ترم-

 مدل پرسيد و پروسيد

 

 شنبه

02-01 

20/9/0011 

دكتههههههر 

 دهقانی

 یتعامل یسخنران

 دياسال شينمابا

 یمقاله علمه  کي هيارا

 و معتبر از كاربرد لياص

ايموژن كينگزتوسهط  

 (9)یدانشجو

پرسش و پاسهخ در    

 حين تدريس

 ارايه تکاليف -

 رمآزمون پايان ت-

 

 

 

 

 قسمت مربوط به كارآموزی:

 و  كاربرد آنها یپرستار یها،الگوها هينظركارآموزی درس  دورهنام 

 5/1تعداد واحد: /ساعت( 26) واحدتعداد ميزان ساعت/

 

 دكتر دهقانیمربوطه: آقای  دياسات اساتيد مربوطه

 

 نبيمارستا جراحی –بخش های داخلی مركز سالمت جامعه و  عرصه كارآموزی

 

بستری در بخش های بيمارستانی يا مددجويان برای يکی از  یبرنامه مراقبت بالين یطراح شرح كارآموزی و خدمات

و ه تدريس شد ممدجويان مركز بهداشتی با هماهنگی استاد مربوطه مطابق با يکی از الگوهای

 گزارش شفاهی و كتبی فرايند مراقبت
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 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. 

 1391دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ودرمانی ايران، چاپ دوم، رفيعی فروغ، اصول نظريه پردازي در پرستاري،-5

 علمی آثار نشر مركز مدرس تربيت دانشگاه: تهران دوم، چاپ ستاري پر هاي نظريه و مفاهيم كاربرد.ر معماريان-6

 نتشارات بشريصلصالی، مهوش، طالقانی، فريبا، بريم نژاد، ليلی. فلسفه، دانش و نظريه هاي پرستاري، تهران: ا-7

راجرز، بث، ترجمه يزدان نيك، احمدرضا، سيد يا حسين، سمر، توسعه دانش پرستاري تاثير مكاتب فلسفی ، معاونت تحقيقات علوم -8

  1391پزشكی اصفهان، چاپ اول 

اه ها و مراكز علمی معتبر ساير كتب و مجالت معتبر در ارتباط با نظريه ها و الگوهاي پرستاري مطابق با دانش روز منتشره از دانشگ-9 

 دنيا

 دكتر غفرانی پور آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت يهاها و روشمدل ها،هينظر . 11

 فرشته محمايی یمدل بهداشت يالگوها. 11

 محسن صفاري و همكاران آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت یاصول و مبان. 12

 

 

 : و كارآموزی قسمت نظری نحوه ارزشيابی

 

 نمره ح فعاليتشر رديف

 0  یگروه یشركت در بحث هاو حضور فعال  كوئيز ، 0

 2 خالصه مقاله)بيب كارت( 2ارايه  1

 12 ترم انيامتحان پا 

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

 21 جمع

 

 از دانشجويان انتظار می رودمقررات : 
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 د.نلمی مناسب جهت فراگيری مطالب مورد تدريس را كسب نمايزير بنای ع -0

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

 منابع در تهيه تکاليف خود منابع جديد علمی و يافته های پژوهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحيح به اين - 1

 داشته باشند.

 مسئوليت يادگيری هر چه بيشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه های آموزشی خود را دنبال - 0

 نمايند.

 به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غيبت در كالس های درس حضور يافته و در بحث های علمی شركت موثر داشته - 5

 باشند.

 شركت كنند. خود را در زمان های تعيين شده ارائه نموده و با آمادگی كامل در جلسات آزمون پايان ترمتکاليف  - 6

در آيين نامه مطروحه بيش از حد مجاز موجه در صورتی كه غيبت  دانشجويان حق غيبت در كالس های درس را ندارند. – 1

درس  اشد نمره صفر برای داشته ببت غير موجه غيدانشجو حتی يک باشد واحد درسی حذف می شود.چنانچه آموزشی 

 منظور خواهد شد.

 می باشد. 00در اين درس نمره قبولی  نصاب حد -2
 
 
 
 

 من اهلل توفيق


