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 مقدمه:)براساس سرفصل درس مربوطه(

نظریه ها و  .زاییده رویکرد علمی و تولید دانش و نظریه های مرتبط با موضوعات حرفه و بر مبنای دانش تجربی است ،حرفه پرستاری 

الگوها در واقع همان دانش اختصاصی و ویژه پرستاری هستند که نحوه صحیح کارگیری دانش و مهارت های مراقبتی و درمانی را 

 .فراگیران در این درس نحوه به کارگیری نظریه های پرستاری را در مراقبت از مددجویان می آموزند .کنندهدایت و تسهیل می

:هدف کلی

ای که منجر به رشد گونهتگاه و نحوه بکارگیری آنها در عملکرد پرستاری به، خاساگیران با انواع الگوها و نظریه های پرستاریآشنایی فر

های نظریه منسجم و هدفمند به معرفی چارچوب رسدستاورد اصلی این د .تفکر انتقادی فراگیران و انجام مراقبت نظریه محور گردد

 .ر ارائه مراقبت های پرستاری به مددجویان در محیط های مختلف مراقبتی و بازتوانی می باشدفراگیران جهت بکارگیری د

 :رفتاریاهداف 

 فراگیران باید قادر باشند در پایان درس:

 ساعت( 62)  الف: نظری

 .کند بیان را پرستاری الگوی و نظریه مفهوم -1

 .ببرد نام را نظریه یك اصلی مشخصات -2

 .دهد شرح را نظریه و الگو ارتباط -3

 .نماید بیان را پرستاری های نظریه بر مبتنی پرستاری در مدلها و نظریه تاریخچه -4

 .نماید تحلیل پرستاری خدمات ارائه در را پرستاری فرآیند کاربرد -5

 .کند تبیین را نظریه این اساس بر پرستار نقش و نایتینگل فلورانس نظریه مهم مفاهیم -6

 .دهد توضیح را پرستاری فرایند ساختار و فرضها پیش ، عمده مفاهیم روی، سازگاری مدل -7

 .دهد شرح را آن کاربرد و اورم خودمراقبتی پرستاری مدل -8

 .دهد شرح را بیمار از مراقبت در آن از استفاده و عمده مفاهیم و عناصر جانسون، رفتاری های سیستم مدل -9

 .دهد شرح را آن عمده مفاهیم و عناصر ،، سطوح پیشگیری نیومن بتی سیستمی مدل -11

 بیان را آن اصلی پنداشتی ی عناصر فرضها نماید وپیش لیست را واتسون مراقبتی فاکتور ده تئوری واتسون را توضیح داده و -11

 .نماید

 .وکاربرد ان در پرستاری را توضیح دهد  تعریف را آن مفاهیم و فریدمن تئوری -12

 .توضیح دهد را در پرستاری آن کاربرد و عمده مفاهیم و فرضها پیش کینگ، ایموژن هدف به دستیابی تئوری -13

  نظريه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها نام درس: 
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 .دهد توضیح را در پرستاری آن کاربرد و مهم مفاهیم و پیش فرض ها  راجرز، واحد انسان مفهوم -14

 .دهد توضیح نظریه این کاربرد و مراحل مفاهیم، پپالو، تکاملی نظریه -15

 .دهد شرح را نظریه این مهم مفاهیم و تعاریف و نموده لیست را... عبدا گانه 12 پرستاری مشکالت -16

 دهد. توضیح را پرستاری مدلهای و نظریه گیری کار به نحوه و شرایط صول،ا -17

 ساعت( 62)  عملی ب:

انتخاب یك نظریه، بررسی شواهد و نحوه اجرای عملی آن در یکی از عرصه های حرفه ای و گزارش کتبی و شفاهی روند  -

 طی شده

 های بخش در بستری مددجویان از مراقبت شده، تدریس الگوهای چارچوب در مددجویان بالینی مراقبت برنامه طراحی -

 و مبتنی بر شواهد  شده  معرفی های مدل از گیری بهره با داخلی و جراحی

 جراحی -های داخلی  بخش :عرصه

 :روش تدريس

 فردی به منظور ارانه تکالیف دانشجویی .پرسش و پاسخ و مطالعه کنفرانس، آموزش مبتنی بر موضوع، ، گروهی سخنرانی، بحث

الگوی تدريس:

 پیش سازمان دهنده، بحث گروهی متمرکز.

 وسايل کمک آموزشی:

 سامانه مجازی دانشگاهکامپیوتر، 

 

 های فراگيران: فعاليت

 ای در مورد مطالب ارائه شدهحضور منظم و فعال در کالس درس و مطالعات کتابخانه 

 غیبت صورت در .شد خواهد حذف درس و محروم ترم پایان امتحان در شرکت از دانشجو موجه غیر غیبت صورت درتبصره: 

 .شد خواهد کسر ترم پایان نمره از جلسات تناسب به جلسه یك از بیش موجه

  یبحث کالس هیارا یبا مدرس مربوطه برا یها و همکار هینظر ای از الگوها یکیانتخاب 

 های گروهی بحث در فعال مشارکت 

 در قالب الگوهای پرستاری طرح مراقبتی مورد دو حداقل" بالین در پرستاری فرایند اجرای پروژه انجام" 

 پرستاری فرایند جراحی، -داخلی بخشهای از یکی در دلخواه به شدهانتخاب  مدل با ارتباط در است موظف دانشجو هرتبصره: 

به صورت کتبی و شفاهی ارائه  ترم پایان روزامتحان تا اجرا روند کار گزارش با همراه و پیاده بیمار دو با ارتباط در حداقل را

 نماید.

 

 :روش ارزشيابی

 (11نمره از  1) معادل  ٪21:  گروهی، ارائه خالصه مقاالت، آزمون های شفاهی و کتبی دوره ای، بحثهای  در فعال مشارکت

 (11نمره از  6) معادل   ٪01: عملیپروژه 

 (11نمره از  21) معادل   61٪: (PMP)آزمون پازل و الگوی اداره مشکل بیمار) ترم پایان امتحان

 

 

 

 

 



 

 1411-1411 سال تحصيلی      اولنيمسال         نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها درس مطالبجدول 

 ارائه دهنده ) اهداف رفتاری دانشجويان( رئوس مطالب جلسه

 آشنایی با طرح درس و تکالیف مربوطه.، آغازین و تبیین انتظاراتارزشیابی  معارفه، 1

 را علم .کند تعریف را قلمرو بعد .دهد توضیح را آن انواع و مفهوم. نماید توصیف را پرستاری دیسیپلین

 مفهوم .دهد حتوضی را فرض و فرض پیش .نماید تعریف را قضیه .دهد شرح را پدیده. کند تعریف

 را نظریه و الگو ارتباط  .ببرد نام را نظریه یك اصلی مشخصات. کند بیان را پرستاری الگوی و نظریه

 ..نماید بیان را پرستاری های نظریه بر مبتنی پرستاری در مدلها و نظریه تاریخچه .دهد شرح

 دکتر جوزی

 را تئوری انواع .نماید تشریح را تئوری عناصر.نماید تعریف را پرستاری تئوری .نماید تعریف را تئوری 6

 .نماید تعریف را پارادایم .کند ذکر پرستاری مراقبت و تحقیق آموزش، در را تئوری کاربرد .دهد شرح

 تفاوت .کند تعریف را پنداشتی مدل .نماید تعریف را پرستاری مدل و مدل .کند توصیف را متاپارادایم

 .نماید توصیف را پنداشتی های مدل انواع .نماید بیان را تئوری و پنداشتی مدل

 دکتر جوزی

پرستاری )بر اساس  خدمات ارائه در قالب نظریه های پرستاری، جهت را پرستاری فرآیند کاربرد  2

مفهوم فرآیند پرستاری و مراحل و . نماید ( تحلیل NANDA,NIC,NOCدهای استاندارد ررویک

 .نحوه اجرای آن را بررسی نماید

 دکتر جوزی

 مددجویان از مراقبت در عمومی سیستم ها را  نظریه کاربرد .نماید توصیف را هاعمومی سیستم  نظریه 1

 مراقبت در بشررا اساسی نیازهای نظریه کاربرد .نماید توصیف را بشر اساسی نیازهای نظریه نماید بیان

 نماید بیان مددجویان از

 دکتر جوزی

 های متاپارادایم .نماید بیان را مدل ی ها فرض. دهد توضیح را آن اجزای و مفاهیم نایتینگل، نظریه 5

 .نماید پیاده و توصیف را مدل این اساس بر پرستاری فرایند فرمت. دهد شرح را مدل

 دکتر جوزی

 مدل های متاپارادایم .نماید بیان را مدل ی ها فرض. دهد توضیح را آن اجزای و مفاهیم ، روی نظریه 2

 .نماید پیاده و توصیف را مدل این اساس بر پرستاری فرایند فرمت .دهد شرح را

 را مدل های متاپارادایم .نماید بیان را مدل ی ها فرض. دهد توضیح را آن اجزای و مفاهیم ،اورم نظریه

 .نماید پیاده و توصیف را مدل این اساس بر پرستاری فرایند فرمت. دهد شرح

 دکتر جوزی

 های متاپارادایم .نماید بیان را مدل ی ها فرض. دهد توضیح را آن اجزای و مفاهیم ، جانسون نظریه 7

 .نماید پیاده و توصیف را مدل این اساس بر پرستاری فرایند فرمت.دهد شرح را مدل

 دکتر سلمانی

 این در را پیشگیری مختلف سطوح. دهد توضیح را آن اجزای و مفاهیم نیومن، بتی سیستمی مدل 8

 فرایند فرمت .دهد شرح را مدل های متاپارادایم .نماید بیان را مدل ی ها فرض .نماید تحلیل سیستم

 را آن کاربرد های محدودیت و ها کاربرد قابلیت .نماید پیاده و توصیف را مدل این اساس بر پرستاری

 .نماید نقد را تئوری .نماید تحلیل

 دکتر سلمانی

 .نماید بیان را راجرز مدل ی ها فرض. دهد توضیح را آن اجزای و مفاهیم ، راجرز تکاملی نظریه 2

 .نماید توصیف را راجرز مدل اساس بر پرستاری فرایند فرمت .دهد شرح را راجرز مدل های متاپارادایم

 دکتر سلمانی

 ی عناصر فرضها نماید وپیش لیست را واتسون مراقبتی فاکتور ده تئوری واتسون را توضیح داده و 10

وکاربرد ان در پرستاری را   تعریف را آن مفاهیم و فریدمن تئوری .نماید بیان را آن اصلی پنداشتی

 .توضیح دهد

 دکتر سلمانی

 را در پرستاری آن کاربرد و عمده مفاهیم و فرضها پیش کینگ، ایموژن هدف به دستیابی تئوری 11

 پرستاریرا در  آن کاربرد و مهم مفاهیم و پیش فرض ها  راجرز، واحد انسان مفهوم .توضیح دهد

 دهد. توضیح

 دکتر سلمانی

 گانه 12 پرستاری مشکالت .دهد توضیح نظریه این کاربرد و مراحل مفاهیم، پپالو، تکاملی نظریه 16

 دهد. شرح را نظریه این مهم مفاهیم و تعاریف و نموده لیست را... عبدا

 دکتر سلمانی



تا  12

17 

 دانشجو عملی دانشجویان پروژه هایارائه 
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  ی مطابق با دانش روز منتشره از دانشگاه ها و مراکز علمی معتبرکتب و مجالت مرتبط با  الگوها و نظریه های پرستارکلیه. 




