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  پرستاری گروه آموزشی:       پرستاری و مامایی خرم اباد    دانشکده:

، پرستاری سالمندان و پرستاری  داخلی ـ جراحی پرستاریرشته های کارشناسی ارشد   حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 اطفال

 9317-9316 اول :نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

  کاربرد آن هانظریه ها، الگوهای پرستاری و  : نام واحد درسی

  -یش نیاز:پ   نظرید: نوع واح 5/1 تعداد واحد:
 تحصیالت تکمیلی 7کالس شماره  مکان برگزاری:               11-8شنبه  :زمان برگزاری کالس

                       11-11شنبه ساعات مشاوره با دانشجو:     تعداد دانشجویان:

   ، دکتر مژگان خادمیخانم های  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  دکتر مژگان خادمی مسئول درس:
 و فاطمه ولی زاده فاطمه محمدی پور

 1116 خادمی شهریور تدوین طرح:

رشد حرفه پرستاری زاییده رویکرد علمی و تولید نظریه ها می باشد. نظریه دقیق ترین شکل دانش  شرح دوره:

میان تیم چند رشته ای حفظ می نمایند و به رشته فرصتی می هویت حرفه ای پرستاری را در ها، نظریه است. 

تنها دانش فعلی را سازمان می  نظریه ها نه .دهند تا ماهیت ویژه و نقش خود را در حیطه مراقبت سالمت بیان نماید
دهند بلکه به خلق نوآوری های جدید و مهمی که می توانند در عملکرد عالی پرستاری مؤثر باشند، کمک می 

ایند. در قرن بیست و یکم به دلیل جنبش تولید و انتشار علم و افزایش کارهای بین رشته ای نظریه اهمیتی بیش نم

به همین دلیل هر دانشجوی پرستاری نیازمند آشنایی با نظریه ها، مبانی و اصول نظریه پردازی و از قبل یافته است. 
ن درس به دو صورت نظری و کارآموزی ارائه می شود تا چگونگی به کار گیری آن ها می باشد. به همین دلیل ای

 عالوه بر کسب دانش نظری، مهارت های الزم برای به کارگیری نظریه ها نیز حاصل شوند.  

آشنایی با اصول و مبانی تولید و به کارگیری نظریه ها و همچنین شناخت برخی نظریه های رایج هدف کلی: 

 پرستاری. 

  اهداف ویژه:

  شامل دانش، علم، رشته، قلمرو، مدل، نظریه، پدیده، مفهوم، گزاره، پیش فرض مقایسه مفاهیمشناخت و 

  شناخت و مقایسه سطوح مختلف دانش پرستاری شامل متاپارادایم، فلسفه، مدل پنداشتی، نظریه 

  تبیین اهمیت نظریه و نظریه پردازی در پرستاری 

 مقایسه مدل طبی با نظریه های پرستاری 

 د تاریخی توسعه نظریه ها در پرستاری شرح رون 

 )شناخت عناصر اساسی نظریه های پرستاری )پیش فرض، مفهوم، گزاره 

  شناخت اصول و مبانی عملکرد مبتنی بر نظریه 

  شناخت و مقایسه خاستگاه و منابع نظری، پیش فرض ها، مفاهیم، گزاره ها و مقبولیت و کاربرد فلسفه ها

 ن پرستاری شامل نایتینگل، واتسون، پپالو، روی، اورم،....و نظریه های نظریه پردازا

 روش های تدریس ـ یادگیری: 

 و محیط بالین ، کتابخانهپرسش و پاسخ، جست و جو و کار انفرادی و گروهی در کالسبحث گروهی، سخنرانی، 
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 :دانشجویانفعالیت های یادگیری و وظایف 

  مطالعه کتب مرتبط پیش از کالس 

 به صورت مکتوب  ظریه و ارائه خالصه ای جامع انگلیسی درباره کاربرد هر نو جدید ه معتبر مطالعه مقال
 و شفاهی )در یک صفحه( 

 دانشجویان رشته های مختلف داخلی جراحی، سالمندان و اطفال مقاالت مرتبط با رشته خود را ارائه دهند.

  ان آن ها و یا پیرو نظریه پردازانهایی گویای فعالیت های معرفی سایت 

 .جست و جو و شناسایی ژورنال های تخصصی که متمرکز بر فلسفه و نظریه های پرستاری می باشند 

 انجام تمرین های تفکر انتقادی معرفی شده در هر جلسه 

  .استفاده مناسب از ساعات کالسی که به مطالعه، تمرین و یا جست و جو اختصاص داده می شود 

 ی به سواالت مشارکت در بحث ها و پاسخ گوی 

  جلسه همانارائه به موقع تکالیف در 

 گزارش شفاهی از یک وسیله سمعی ـ بصری مناسب استفاده شود.   در 

 .لطفاً در همه جلسات، طرح درس را به همراه داشته باشید 

  پروژکتور اسالیدد و وایت برسایل کمک آموزشی:  و

  ایچندگزینهه، پاسخ کوتا ،تشریحی :نوع آزمون

 

 ع پیشنهادی برای مطالعه: مناب
1. Alligood, M R. Nursing theorists and their work 8th .St. Louis: Mosby, 2014. 
2. Alligood, M R. Nursing theory utilization and application 5th .St. Louis: 

Mosby, 2014. 

3. Fawcett, J. Contemporary nursing knowledge: analysis and evaluation of 
nursing models. Philadelphia, F.A. Davis Company, 2006. 

4. George, J B. Nursing theories. The base for professional nursing practice 
5th.New Jersy: Prentice hall. 2002. 

5. Meleis, A I. Theoretical Nursing, Development & Progress 5th. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins.2012. 
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 نمره اضافه 2+نمره 91 ارزشیابی واحد نظری

 معیارهای ارزشیابی   نمره  توضیحات 

، از کلیه امتیازات فعالیت های غیبت موجه، دانشجو در صورت 1/1هر جلسه 

یر موجه یا بیش از حد مجاز، جلسه مربوطه محروم خواهد شد. در صورت غیبت غ

 مطابق با مقررات آموزشی برخورد خواهد شد. 

 حضور و غیاب  2/1

 و مشارکت در بحث مطالعه پیش از کالس 5/2 15/1تسلط به موضوع و مشارکت در بحث هر جلسه 

 1/1ارائه گزارش مکتوب هر جلسه 

 جست و جو و پاسخ به سواالت هر جلسه 1/2 /.2هر مورد 

مطالعه مقاله و ارائه خالصه بصورت مکتوب  1/2 /.1( 2117-2111د بودن )انتشار در سال های جدی

 /.2ارائه خالصه جامع به صورت مکتوب  /.6مورد، هر مورد  1حداقل 

 /.2آمادگی ارائه شفاهی 

 /.1کاربردی بودن 

های مرتبط با  هر معرفی سایت ها یا ژورنال  /.6 /.1معرفی هر سایت/ژورنال در کالس 

 /.1گزارش مکتوب دقیق از اجزای هر سایت و یا مشخصات هر ژورنال   مورد( سهنظریه پرداز )حداقل 

 /.2مورد، هرمورد  5حداقل 
 گزارش مکتوب ضروری است.

  تمرین های تفکر انتقادی 1

 الیف  ارائه به موقع تک 1 تحویل گرفته می شود.  زمان مقررکلیه تکالیف مربوطه در 

 آزمون نهایی  1 به صورت تشریحی، تستی و ... 

نمره به کل نمره اضافه خواهد  1در صورت انجام تکالیف اضافه، نمره مازاد تا  *

 شد.
 نمره مربوط به کارآموزی 5*

 جمع 15
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 به صورت جدا طراحی شده و در سایت موجود است.توجه: طرح درس کاراموزی 

 

 

 

 

 .موفق باشید

 مژگان خادمی

9316 

 

 
 

 برنامه هفتگی

  تاریخ مدرس موضوع وظایف دانشجویان 

 یی آشنایی با مفاهیم زیربنامعرفی درس و   
ی

دکتر خادم
 15/7/16 1.  

  .2 22/7/16 تاریخچه، اهمیت و انواع نظریه  ارائه کلیه تکالیف مربوط به نظریه

  .1 21/7/16 نایتینگل: پرستاری مدرن "

  .1 6/8/16 واتسون: مراقبت بین فردی "

  .5 11/8/16 اورم: نقص مراقبت از خود  "

ی  پپالو: روابط بین فردی "
دکتر محمد

پور
 

21/8/16 6.  

  .7 27/8/16 هندرسون: نیازها.. "

  .8 1/1/16 روی: سازگاری "

  .1 11/1/16 راجرز: انسان واحد "

ی زاده کولکابا: آسودگی  "
دکتر ول

 18/1/16 11.  

  .11 25/1/16 عبدا...: مشکالت پرستاری "

  .12 11/1/16 فریدمن: پرستاری خانواده محور  "

  .11 2/11/16 کینگز: دست یابی به هدف "

 


