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 (Course Planدوره )طرح 

  ندارد                            پيش نياز:                         هاآن کاربرد و پرستاري الگوهاي ها،نظريه: درس عنوان

          97-98اول نیمسال تحصیلي:                1ترم  پرستاري دانشجويان کارشناسی ارشدفراگیران : 

 ساعت( 22و عملی نيم واحد  ،ساعت 22نيم واحد )نظري يک وواحد نظري  2 تعداد واحد :

 روز 5با هماهنگی اساتيد درس به مدت کارآموزي: زمان            12-18شنبه  زمان کالس نظري: 

                راد دکتر عصاررودي، آقايدکتر آقاي مدرس: 

   @yahoo.com: mostafarad633Email, ghaderassar@yahoo.comEmail:  

 

هاي مناسب صورت شد حرفه پرستاري مانند هر حرفه ديگر در نتيجه رويکرد علمی، توليد دانش و تئورير :شرح درس

هاي مناسب به پرستاران، جهت افزايش کيفيت ستاري بدنبال ارائه راهبردها و روشهاي پرها و مدلخواهد گرفت. تئوري

 باشند.  خدمات پرستاري در تمامی سطوح می

 يهدف کل
 ها  ها و الگوهاي مهم در ديسيپلين پرستاري، شناخت ضرورت، شرايط و نحوه بکارگيري آنآشنايی دانشجويان با انواع نظريه

 شرح درس 
تاري زاييده رويکرد علمی و توليد دانش و تئوري ها بر مبناي دانش تجربی است. نظريه ها و الگوها در واقع رشد حرفه پرس

همان دانش اختصاصی و ويژه پرستاري هستند که نحوه بکارگيري دانش و مهارتهاي مراقبتی و درمانی را هدايت و تسهيل می 

 کند.

 اهداف ويژه: 

 پايان دوره بتوانند:انتظار مي رود دانشجويان پس از 

مفاهيم مختلف مرتبط با مبحث نظريه و نظريه پردازي اعم از تئوري، مدل، ديسيپلين، پارادايم، متاپارادايم، و... را  -

 شرح داده و از يکديگر افتراق دهند.

 پردازي را در پرستاري بيان کنند.مراحل و سير تاريخی نظريه -

 ها توصيف مناسبی ارائه دهند.يان کرده و درباره آنها را با به تفکيک بانواع مختلف تئوري -

 با مفهوم نظريه و الگوي پرستاري آشنا شوند. -

 مشخصات اصلی يک نظريه و ارتباط مدل و نظريه را بشناسند. -

 کاربرد فرايند پرستاري در ارائه خدمات پرستاري را توضيح دهند. -
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 Florence Nightingale’s Legacy of Caring and Its) پيش فرضها و مفاهيم نظريه فلورانس نايتينگل -

Applications, Modern Nursing)  را تشريح نموده، اصول شرايط، نحوه بکار گيري يا فرايند پرستاري را بر

 اساس اين نظريه در مراقبت از مددجويان به کار گيرند.

را  (Sister Callista Roy: Adaptation Model) پيش فرضها و مفاهيم نظريه روي -

تشريح نموده، اصول شرايط، نحوه بکار گيري يا فرايند پرستاري را بر اساس اين نظريه در مراقبت از مددجويان به 

 کار گيرند.

تشريح  (Dorothea E. Orem: Self-care Deficit Nursing Theory پيش فرضها و مفاهيم نظريه اورم -

ري را بر اساس اين نظريه در مراقبت از مددجويان به کار نموده، اصول شرايط، نحوه بکار گيري يا فرايند پرستا

 گيرند.

Dorothy E. Johnson: Behavioral System) پيش فرضها و مفاهيم نظريه جانسون -

 Model)  را تشريح نموده، اصول شرايط، نحوه بکار گيري يا فرايند پرستاري را بر اساس اين نظريه در

 مراقبت از مددجويان به کار گيرند.

پيش فرضها و مفاهيم نظريه واتسون را تشريح نموده، اصول شرايط، نحوه بکار گيري يا فرايند پرستاري را بر اساس  -

 اين نظريه در مراقبت از مددجويان به کار گيرند.

پيش فرضها و مفاهيم نظريه کينگز را تشريح نموده، فرايند پرستاري را بر اساس اين نظريه در مراقبت از مددجويان  -

 به کار گيرند.

پيش فرضها و مفاهيم نظريه راجرز را تشريح نموده، فرايند پرستاري را بر اساس اين نظريه در مراقبت از مددجويان  -

 به کار گيرند.

نظريه پپلو را تشريح نموده، اصول شرايط، نحوه بکار گيري يا فرايند پرستاري را بر اساس اين  پيش فرضها و مفاهيم -

 نظريه در مراقبت از مددجويان به کار گيرند.

پيش فرضها و مفاهيم نظريه عبدا... را تشريح نموده، اصول شرايط، نحوه بکار گيري يا فرايند پرستاري را بر اساس  -

 ز مددجويان به کار گيرند.اين نظريه در مراقبت ا

پيش فرضها و مفاهيم نظريه فريدمن را تشريح نموده، اصول شرايط، نحوه بکار گيري يا فرايند پرستاري را بر اساس  -

 اين نظريه در مراقبت از مددجويان به کار گيرند.

 فهرست محتوا و ترتيب ارائه درس

 مجري )مجريان( عناوين هفته

 عصارروديدکتر  ترمينولوژي -معرفی درس  1

 عصارروديدکتر  ادامه ترمينولوژي و نظريه نايتينگل 2

 دکتر عصاررودي نظريه جانسون 3

 دکتر عصاررودي نظريه روي 4

 دکتر عصاررودي نظريه اورم 5

 دکتر عصاررودي کاربرد فرايند پرستاري در نظريه هاي گوناگون 2

 دکتر راد و تاريخچه نظريه ها و مدلها مشخصات اصلی يک نظريه و ارتباط مدل با نظريه 7

 دکتر راد نظريه واتسون 8

 دکتر راد نظريه عبدا... و پپلو 9

 دکتر راد نظريه کينگز  11

 دکتر راد نظريه راجرز 11



 دکتر راد نظريه فريدمن 12

 

 

 روش تدريس

 سخنرانی، بحث، پرسش و پاسخ و مطالعه موردي به منظور ارائه تکاليف دانشجويی

 الگوي تدريس: پيش سازماندهنده، بحث گروهی متمرکز

 وسايل کمک آموزشی: کامپيوتر، ويدئو پوژکتور، وايت بورد و ماژيک

 فعاليتهاي دانشجو:

 کسب آمادگی قبلی مطابق جدول ارائه شده درباره محتوي درسحضور فعال در کالس درس و 

بيمار با تشخيص متفاوت،  4بر روي هاي تدريس شده  اري بر اساس مدلپرست دبرنامه مراقبتی مطابق با فراين يو ارائه تدوين

 و گزارش کتبی آن

هاي تدريس شده به عنوان مدل مناسب در شرايط حاکم بر پرستاري ايران و ذکر داليل مربوطه در قالب انتخاب يکی از مدل

 ( Font B Nazanin 14, Line spacing 1.15صفحه ) 4اي مکتوب با حداقل حجم پروژه

 روس ارزشيابي دانشجويان

 نمره 2  درصد  11               شر کت فعال در مباحث کالس درس  حضور منظم و

 نمره 5  درصد 25              آن  گزارش بيمار و 4به  مراقبت بر اساس تئوري هاي انتخاب شده ارائه

 نمره 2درصد                        11                                            پروژه انتخاب مدل مناسب براي پرستاري ايران

 نمره11            درصد 55                    آزمون پايان ترم 

 

ساعت  22الزم به ذکر است براي تهيه برنامه مراقبت پرستاري مبتنی بر مدلهاي انتخابی، حضور در بيمارستان به مدت 

 اشد. روز( الزامی می ب 5)حداقل 
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