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

هاي مناسب به پرستاران، جهت افزايش کيفيت هاي پرستاري بدنبال ارائه راهبردها و روشها و مدلخواهد گرفت. تئوري

 باشند.  يخدمات پرستاري در تمامي سطوح م

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

 شرح درس 
رشد حرفه پرستاري زاييده رويکرد علمي و توليد دانش و تئوري ها بر مبناي دانش تجربي است. نظريه ها و الگوها در واقع 

دانش اختصاصي و ويژه پرستاري هستند که نحوه بکارگيري دانش و مهارتهاي مراقبتي و درماني را هدايت و تسهيل مي  همان

 کند.

 اهداف ويژه: 

 انتظار مي رود دانشجويان پس از پايان دوره بتوانند:
يم، متاپارادايم، و... را شرح داده و مفاهيم مختلف مرتبط با مبحث نظريه و نظريه پردازي اعم از تئوري، مدل، ديسيپلين، پارادا

 از يکديگر افتراق دهند.

 پردازي را در پرستاري بيان کنند.مراحل و سير تاريخي نظريه

 ها توصيف مناسبي ارائه دهند.ها را با به تفکيک بيان کرده و درباره آنانواع مختلف تئوري

 با مفهوم نظريه و الگوي پرستاري آشنا شوند.

 يک نظريه و ارتباط مدل و نظريه را بشناسند.مشخصات اصلي 

 کاربرد فرايند پرستاري در ارائه خدمات پرستاري را توضيح دهند.

واحد تئوری و نیم واحد عملی  شمماره  و نیم ، یک : دو واحد تعداد و نوع واحد       نظریه ها و کاربر د  ان در پرستارینام درس: 

 درس:                             دروس پیش نیاز: ندارد 

رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد پرستاری رشته داخلی جراحی              دانشکده: پرستاری                گروه آموزشی:  

 القادر عصاررودی، دکتر عبدپرستاری                                         نام مدرس: دکتر مصطفی راد

 52/12/79تاریخ پایان ترم:                         52/6/79تاریخ شروع ترم:         78-79سال تحصیلی:       1ترم تحصیلی: 

 سجلسه       محل تشکیل کالس:    پردیس دانشگاه بلوک بی                روز و ساعت برگزاری کمالس :   15تعداد جلسات:   

 52/12/1979عد از ظهر      تاریخ امتحان:  ب 6-4شنبه 
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 Florence Nightingale’s Legacy of Caring and Its) پيش فرضها و مفاهيم نظريه فلورانس نايتينگل

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

 نظريه در مراقبت از مددجويان به کار گيرند.

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

 ن به کار گيرند.نموده، اصول شرايط، نحوه بکار گيري يا فرايند پرستاري را بر اساس اين نظريه در مراقبت از مددجويا

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

 اصول شرايط، نحوه بکار گيري يا فرايند پرستاري را بر اساس اين نظريه در مراقبت از مددجويان به کار گيرند.

را  (Dorothy E. Johnson: Behavioral System Model) پيش فرضها و مفاهيم نظريه جانسون

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

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

 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.

بت از مددجويان به کار پيش فرضها و مفاهيم نظريه راجرز را تشريح نموده، فرايند پرستاري را بر اساس اين نظريه در مراق

 گيرند.

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

 مراقبت از مددجويان به کار گيرند.

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

 در مراقبت از مددجويان به کار گيرند.

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

 دکتر عصاررودي ترمينولوژي -معرفي درس  1

 دکتر عصاررودي 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 6

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



  

 سبزوار پزشکیعلوم توسعه آموزش  و مرکز  مطالعات یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس

) Course Plan )فرم طرح دوره  
 

 

 ، پرسش و پاسخ و مطالعه موردي به منظور ارائه تکاليف دانشجوييسخنراني، بحث

 الگوي تدريس: پيش سازماندهنده، بحث گروهي متمرکز

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

 فعاليتهاي دانشجو:
 توي درسکسب آمادگي قبلي مطابق جدول ارائه شده درباره مححضور فعال در کالس درس و 

بيمار با تشخيص متفاوت،  4بر روي هاي تدريس شده  پرستاري بر اساس مدل دبرنامه مراقبتي مطابق با فراين يو ارائه تدوين

 و گزارش کتبي آن

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

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

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

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

 نمره 2درصد                        11                                            روژه انتخاب مدل مناسب براي پرستاري ايرانپ

 نمره11            درصد 55                    آزمون پايان ترم 

 

ساعت  26حضور در بيمارستان به مدت  الزم به ذکر است براي تهيه برنامه مراقبت پرستاري مبتني بر مدلهاي انتخابي،

 روز( الزامي مي باشد.  5)حداقل 
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