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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:        

 

 سالمت جامعه و سالمندی  گروه آموزشی:           پرستاری و مامايی   دانشکده:

 کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی  حصیلی:ت یرشتهو  مقطع    

  واحد عملی  /.5 و نظریواحد  1.5 د:نوع واح   2       د:تعداد واح      نظریه ها و الگوهای  پرستاری نام درس: 

 ندارد یش نیاز:پ 

 كالس یازده   مکان برگزاری:   15-13  :ساعت    شنبهدو  :زمان برگزاری كالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  فاطمه پاشاییدكتر  مسئول درس: نفر 6 تعداد دانشجویان:

 السادات حسینی دكتر راضیه دكتر فاطمه پاشایی ، 

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

 

نظرییه هیا  و  ،در این درس دانشجو با مفاهیم و نظریه های بنیادی پرستاری از طریق معرفیی الگیو هیای پنداشیتی

مفاهیم به طور عام و تکوین الگو های پنداشتی و نظریه پردازی در پرستاری به طور خاص آشنا می شیود. همننیین 

ه در عرصه عمل یعنی ارائه خدمات پرستاری با استفاده از مدل و نظریه هیای  پرسیتاری كیار بیرد مفاهیم بنیادی ك

 دارند  تدریس می شود.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

آشنا كردن فراگیران با مفهوم فرآیند پرستاری و ایجاد توانایی آنان با استفاده از نظریه ها در ارائه مراقبت صحیح بیه 

 مددجویان.

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:هداف ا
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندمان اهداف رفتاری كه در واقع هاست  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 در پايان اين دوره دانشجو قادر خواهد بود  
 را بیان کند  یپرستار یو الگو هینظر یمفهوم ومشخصات اصل .1

 را شرح دهد. و واتسون نگیک هینظر .2

 را توضیح دهد و عبدهللا گلیتنینا هینظر .3

 دهد  بیانرا  مراقبت از خود اورم هینظر .4

 یح دهدرا توض جانسون یرفتار هینظر .5

 دهد را شرح یو تراول ب اورالندو .6

 را توضیح دهد  یرو یسازگار هینظر .7

 دهد  بیانرا  راجرز هینظر .8

 را  توضیح دهد    یپرستار یها هیبر اساس نظر یبرنامه مراقبت ارائه .9

 را توضیح دهد درد، لمس مفهوم .10

 را بیان کند یو سالمند یدر ارائه خدمات پرستار یپرستار ندیفرآ کاربرد .11
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  را توضیح دهد شیاز خو یذهن ریقلمرو انسان ، تصو مفهوم .12

 را شرح دهد. مرگمفهوم سالمندی  ومفهوم  .13

 طراحی برنامه مراقبت بالینی مددجویان را در چارچوب الگو های تدریس شده بکار گیرد. .14
 

 

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) *وهیبحث گر

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

 معلومات و زیر بنای علمی الزم جهت فراگیری مطالب مورد نظر كسب كند. -1

 شده معلومات خود را از طریق مطالعات كتابخانه ای گسترش دهد.با استفاده از مطالب و بحث های تدریس  -2

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

مداوم و بدون غیبت در كالس های درس حضور یافته و در بحیث هیای علمیی كیالس شیركت  ̀،به طور منظم  -4

 فعال داشته باشد.

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

در تاریخ مشخص شده ارائه  انفرادی تعیین شده سمیناری را بطور  و نظریه های پرستاری   در رابطه با مفاهیم -6

 .دهند
 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

  *پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

     نمره درصد ------آزمون پایان ترم      نمره درصد30آزمون میان ترم 

  

 نمره درصد 20شركت فعال در كالس     نمره درصد 50انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
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 نوع آزمون

غلی  -صحیح           جور كردنی           ایندگزینهچ       پاسخ كوتاه     تشریحی
  

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 

 ی درس جدول هفتگی کلیات  ارائه

 استاد مربوط موضوع جلسه
 اهداف و محتوی درس و نحوه ارزشیابی-آشنايی با طرح  درس 1

 تاريخچه نظريه، نظريه پردازی، الگوی پرستاری

 شايیدکتر پا

 دکتر پاشايی مفهوم ومشخصات اصلی نظريه و الگوی پرستاری 2

 پاشايی  ردکت نظريه کینگ و واتسون 3

 دانشجودکتر پاشايی و  نظريه نايتنیگل و عبداهلل 4

 دکتر پاشايی و دانشجو نظريه مراقبت از خود اورم 5

 دکتر پاشايی و دانشجو نظريه رفتاری جانسون  6

 دکتر پاشايی و دانشجو اول بیاورالندو و تر 7

 دکتر پاشايی و دانشجو نظريه سازگاری روی 8

 دکتر پاشايی و دانشجو نظريه راجرز 9

 دکتر پاشايی ارائه برنامه مراقبتی بر اساس نظريه های پرستاری 10

 دکتر حسینی مفهوم درد، لمس 11

 دکتر حسینی یو سالمند کاربرد فرآيند پرستاری در ارائه خدمات پرستاری 12

 دکتر حسینی  انسان ، تصوير ذهنی از خويش ومفهوم قلمر 13

 دکتر حسینی مفهوم عدم تحرک  14

 دکتر حسینی مفهوم تصویر ذهنی  15

 دکتر حسینی مرگمفهوم سالمندی  ومفهوم  16

 دانشجو  و سالمندی کاربرد فرآيند پرستاری در ارائه خدمات پرستاری 17

 

 :)لطفا نام ببريد(: ی برای مطالعهمنابع پیشنهاد
 

 منابع فارسی الگو ها و نظریه ها

 

قنبری. عاطفه . تئوری پردازی در پرستاری . انتشارات معاونت دانشگاه گیالن. دانشگاه علوم پزشکی  .1

 . 1383گیالن. 

پ اول تبری  رسول. نظریه های پرستاری ) كاربرد عملی مدل های پرستاری( تهران  انتشارات بشری  چا .2

1382  
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معماریان  ربابه.  كاربرد مفاهیم و نظری های پرستاری . تهران  مركز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت  .3
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