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 به نام خدا

 
 

 ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 دانشکده پرستاری و مامایی

   نظریه ها و الگو های پرستاری– داخلی جراحی  کارشناسی ارشد پرستاری

 ( Course Planطرح دوره )

 97-98سال تحصیلی  -اول   نیمسال

 مسئول درس: فریبا نصیری زیبا

 1397مهر  ی:بازنگرتدوین و  تاریخ
 

 

 و کاربرد آن در پرستاری عنوان دوره: نظریه ها و الگوهای  پرستاری 

 سالمت بزرگسال  -گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی 

 مقطع تحصیلی: کار شناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 پیشنیاز:

 واحد عملی 5/0 –واحد نظری  5/1تعداد واحد: 

  10 -12ساعت   یکشنبه هازمان برگزاری کالس:  

 زمان و مشاوره با اساتید: با هماهنگی اساتید 

 بر اساس حروف الفبا اساتید 

  : خاچیاندکتر خانم 
                                                              Alicekhachian@hotmail.comهیتتت علمتی گتروه داخلتی جراحتی   استتاد یتار      

 :  زیبانصیری    خانم

                    Fariba_nz@yahoo.com           جراحی   -عضو هیتت علمی گروه داخلی  

        

 توصیف دوره:

نظریته  ،طریت  معریتی الگتو هتای پنداشتتی  در این درس دانشجو با مفاهیم و نظریه های بنیادی پرستتاری از

ها  و مفاهیم به طور عام و تکوین الگو های پنداشتی و نظریه پردازی در پرستاری به طتور ختاآ آشتنا متی 

شود. همچنین مفاهیم بنیادی که در عرصه عمل یعنی ارائه خدمات پرستاری با استفاده از مدل و نظریته هتای  

 می شود. پرستاری کار برد دارند  تدریس

 

 

 اجزائ  برنامه درسی:

 

 مفهوم یرآیند پرستاری و کار برد آن در ارائه مراقبت -1

 مفهوم تصویر ذهنی  -2

 مفهوم عدم تحرک  -3

 مفهوم لمس -4

 نظریه ها ی زیر ساز و کاربرد آن   -مشخصات اصلی یک نظریه و مدل ها در پرستاری  -5

 نظریه یلورانس نایتینگل -6

 پرستاری تئوری روی و جکونگی کاربرد آن در -7
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 نظریه جانسون و جکونگی کاربرد آن در پرستاری -8

 مدل پرستاری مراقبت از خود اورم  -9

 مدل پرستاری تکاملی پپلو -10

 مدل پرستاری راجرز  -11

 نظریه عبدهللا  -12

 نظریه واتسون   -13

 نظریه اورالندو -14

 

 هدف کلی:      

استفاده از نظریه ها در ارائته مراقبتت  آشنا کردن یراگیران با مفهوم یرآیند پرستاری و ایجاد توانایی آنان با  

 صحیح به مددجویان.

 

 اهداف جزئی:

 در پایان این دوره یراگیر قادر خواهد بود:

 

 حیطه شناختی  

 دانش مربوط به موارد زیر را کسب کند.      

 مفهوم یرآیند پرستاری و مراحل آن را شرح دهد. -1

 ضیح دهد.تئوری عمومی سیستم ها را تو نظریه های زیر ساز و -2

 تصویر ذهنی  مددجوی بزرگسال  راشرح دهد. -3

 لمس و کاربرد آن در پرستاری را توضیح دهد.. -4

 مفهوم عدم تحرک را شرح دهد. -5

 مدل پرستاری یلورانس نایتینگل را شرح دهد. -6

 مدل پرستاری سازگاری روی را بیان کند. -7

 مدل پرستاری مراقبت از خود اورم را شرح دهد.  -8

 م های ریتاری جانسون را توضیح دهد.مدل پرستاری سیست  -9

 مدل پرستاری نکاملی پپلو را بیان کند.   -10

 نظریه عبدهللا  را شرح دهد. -11

 نظریه راجرز را توضیح دهد.  -12

 نظریه واتسون را بیان کند.  -13

 نظریه اورالندو را توضیح دهد. -14

  

 حیطه عاطفی 

 نگرش های زیر را در ریتار خود بارز سازد.    

 دی اعتقاد داشته باشد.به تفاوت های یر -1

 آموزش یردی هر یک از مددجویان متفاوت خواهد بود. -2

 مددجو به عنوان یک انسان دارای حقوق قانونی است. -3

 نیاز های اساسی مددجویان بصورت یردی شناسایی می شود. -4

 بر اساس تئوری های پرستاری برنامه ریزی اختصاصی برای مددجویان انجام می شود. -5

 

 تیحیطه روان حرک 

 مهارت های زیر را بدست آورد.  

 تکالیف محوله را به صورت انفرادی و گروهی در کالس ارائه دهد. -1

 با استفاده از مهارت های گوش دادن و باز خورد در بحث های کالس مشارکت یعال داشته باشد. -2

 نکات آموزشی ارائه شده را دراین  ترم و ترم های بعدی برای مددجویان بکار برد. -3

 راحی برنامه مراقبت بالینی مددجویان را در چارچوب الگو های تدریس شده بکار گیرد.ط – 4

 

 

 

 پیش یرض ها:
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 این دوره بر اساس پیش یرض های زیر ارائه می شود.

 

 دانشجویان کار شناسی ارشد اهداف حریه ای خاآ را برای خود انتخاب می نمایند.

 قه و کوشش یردی از برنامه آموزشی بهره می گیرد.هر دانشجو با شیوه های خاصی و مطاب  با عال

 

 

 چگونگی اجرا و راهبرد های آموزش و یادگیری:

 

ارائته متی  ستمینار توستد دانشتجویانو مطالب متورد بحتث در ایتن درس بصتورت ستخنرانی توستد استتاد 

بتوط بته شود و یراگیران در بحث های کالس شرکت می نمایند. هتر یتک از دانشتجویان یکتی از مباحتث مر

  یتک شتنبه هتا مفاهیم و نظریه ها ها  را به صورت ژورنال کالب در کالس ارائه می دهند. ساعات تدریس  

 ساعت عملی می باشد . 26ساعت  تئوری و  24و در مجموع 

 

 وظائف دانشجو:

 

 از دانشجو انتظار می رود:

 .معلومات و زیر بنای علمی الزم جهت یراگیری مطالب مورد نظر کسب کند -1

بتا استتفاده از مطالتب و بحتث هتای تتتدریس شتده معلومتات ختود را از طریت  مطالعتات کتابخانتته ای  -2

 گسترش دهد.

 در تهیه تکالیف خود از منابع جدید علمی و یایته های حاصل از پژوهش ها استفاده نماید. -3

متتداوم و بتتدون  یبتتت در کتتالس هتتای درس حضتتور یایتتته و در بحتتث هتتای علمتتی  ،بتته طتتور متتنظم   -4

 کالس شرکت یعال داشته باشد.

 تکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه نماید. -5

 2) انفترادی و گروهتی تعیین شده سمیناری را بطور  و نظریه های پرستاری   در رابطه با مفاهیم -6

 .دهند در تاریخ مشخص شده ارائه (نفره
 

 

 

 طراحی و تجهیزات کالس: 

پروژوکتتتور اورهتتد  و ویتتدئو    ،دانشتتجو برگتتزار متتی شتتود و دارای وایتتت بتتورد  15کتتالس بتترای حتتداک ر ... 

 پروژوکتور می باشد.

 

 

 تکالیف نظری:

 

می باشد . (  جدید  کارت  که اولویت با مقاالت تحقیقی دو  خالصه نویسی مقاالت ) انتخاب  کارت-1

 ترجمه  یک کارت خالصه نویسی مقاالت به همراه  -ویان عزیز موظفند به هر یک از اساتید دانشج

در کالس نیز ارائه   کارت خالصه نویسی  اصل مقاله را در موعد مقرر  ارائه نموده وطبق نظر اساتید

 خواهد شد.

 

صورت گروه های   یک و کتبی  به  توصیف و نحوه کاربرد آن و ارائه گزارش شفاهی –مدل  دو  انتخاب

 الی دو نفره

 ارائه شفاهی به صورت سمینار خواهد بود.
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 تکالیف کارآموزی:

 

نیاز ها  و موارد لیست    تعیین – و روی  بیمار بر اساس ابزار ارزیابی اورم دوبررسی و شناخت -1

 انحراف از سالمتی و تشخیص پرستاری 

ین اهداف و مداخالت و ارزشیابی بر اساس فرآیند تدو -تعیین دلیل محدودیت بیمار در مراقبت  -2

 پرستاری 

 ارائه می شود. و شفاهی   پروژه  با دو بخش بصورت کتبی دو این تکلیف در قالب 

 

 
 ارزشیابی نظری:

 

 %5حضور فعال در کالس :  

دانشجو یان کارشناسی ارشد  به هر یک از اساتید یک کارت  –کارت  2کارت های خالصه نویسی ) 

 %15رائه می نمایند.  ( ا

  %40انتخاب مدل و نظریه و ارائه آن توسط دانشجو 

 %40امتحان پایانی 

 %100جمع          
 

 

 ارزشیابی کارآموزی:

 %10حضور فعال در کالس 

 %50 ) کتبی و شفاهی  همراه با پوورپوینت (  بر اساس تئوری  روی و اورم  بررسی و شناخت بیمار 

 %40  ) کتبی و شفاهی  همراه با پوورپوینت ( روی و اورم   اس فرآیند پرستاری برنامه ریزی بر اس

 %100جمع                         
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 به نام خدا                                                                                

نیمسال  ورودی -  داخلی جراحی کارشناسی ارشد شجویانو کاربرد آن در پرستاری  دان نظریه هابرنامه درسی 

  97-98اول 

 

 هفته

تاریخ  و     موضوع

 ساعت

 اساتید

 -آشنایی با طرح  درس 1

 در پرستاری آننظریه ها و کاربرد 

 و خانم دکتر خاچیان خانم نصیری زیبا  1/7/97

 

 شروع مقدمه فرایند پرستاری خانم فریبا نصیری زیبا

خصات اصلی یک نطریه و ارتباط الگو و مش 2

مروری بر تاریخچه نطریه و مدل ها —نطریه

 در پرستاری مبتنی بر نطریه ها ی پرستاری

 خانم دکتر خاچیان  8/7/97

کاربرد فرآیند پرستاری در ارائه خدمات  3

 پرستاری

 

 خانم  نصیری زیبا 15/7/97

 خانم دکتر خاچیان 22/7/97 تئوری اورالندو -مفهوم  تصویر ذهنی 4

 نایتینگلتئوری فلورانس  -مفهوم لمس  5

 

 خانم نصیری زیبا 29/7/97

 خاچیاندکتر خانم  6/8/97 -سمینار -تئوری  رو ی 6

 نصیری زیباخانم  13/8/97 سمینار - تئوری اورم * 7

سمینار –تئوری  واتسون    -مفهوم دردو 8

 دانشجویی

 خانم دکتر خاچیان 20/8/97

 ادامه تئوری اورم  - یا عبد اهلل  ری راجرزتئو 9

 

 خانم فریبا نصیری زیبا 27/8/97

 و مفهوم عدم تحرک  روپر تئوری 10

 سمینار دانشجویان

 فریبا نصیری زیباخانم  4/9/97

و ارائه   انیدانشجو تاریسم - نظریه جانسون 11

 مربوط به استاد نصیری زیبا -کارت ها

 خاتم نصیری زیبا 11/9/97

سمینار دانشجویان  و ارائه -نظریه پپلو 12

 مربوط به استاد دکتر خاچیان–کارت ها 

 خانم دکتر خاچیان 18/9/97

 

 شروع تحویل کارت های خالصه نویسی          شروع  کالس ها  بعد از ثبت نام دانشجویان  خواهد بود 
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 منابع فارسی الگو ها و نظریه ها

 

دانشگاه  انتشارات معاونت دانشگاه گیالن. ردازی در پرستاری .قنبری. عاطفه . تئوری پ

 . 1383علوم پزشکی گیالن. 

تبری  رسول. نظریه های پرستاری ) کاربرد عملی مدل های پرستاری( تهران  انتشارات 

  1382بشری  چاپ اول 

می معماریان  ربابه.  کاربرد مفاهیم و نظری های پرستاری . تهران  مرکز نشر آثار عل

  1390دانشگاه تربیت مدرس. چاپ 
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