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 پرستاری گريٌ آمًزشی:  پرستاری ي مامایی داوشکذٌ:

                 کارشىاسی ارشذ رشتٍ داخلی ـ جراحی    حصیلی:ت یرشتٍي مقطع 

 6931-6931ايل ویمسال  : ویمسال تحصیلی ي سالتحصیلی 

   ظبػت 26ؼبدل /. ٍاحذه5: تؼذاد ٍاحذ       ًظریِ ّب، الگَّبی پرظتبری ٍ وبرثرد آى ّب: ًبم ٍاحذ درظی

   ًفر 10 تؼذاد داًؽجَیبى:         ًذارد یػ ًیبز:پ   وبرآهَزی ذ:ًَع ٍاح

 (6:30-19:30ؼت )1(، 18:30-13:30ػفر)1(، 12:30-7:30ـجح )2رٍز طجك ثرًبهِ  5     زهبى ثرگساری والض:

  14-12ؼٌجِ ظبػبت هؽبٍرُ ثب داًؽجَ:          ثیوبرظتبى ػؽبیر هىبى ثرگساری: 

 دوتر هصگبى خبدهی )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: اظبتیذ        دوتر هصگبى خبدهی هعئَل درض:

 )لطفا شرح دَیذ( شرح ديرٌ:

ّب، ًظریِ ًظریِ دلیك تریي ؼىل داًػ اظت. رؼذ حرفِ پرظتبری زاییذُ رٍیىرد ػلوی ٍ تَلیذ ًظریِ ّب هی ثبؼذ. 

ای حفظ هی ًوبیٌذ ٍ ثِ رؼتِ فرـتی هی دٌّذ تب هبّیت ٍیصُ َّیت حرفِ ای پرظتبری را در هیبى تین چٌذ رؼتِ 

تٌْب داًػ فؼلی را ظبزهبى هی دٌّذ ثلىِ ثِ خلك  ًظریِ ّب ًِ .ٍ ًمػ خَد را در حیطِ هرالجت ظالهت ثیبى ًوبیذ

ٍ ًَآٍری ّبی جذیذ ٍ هْوی وِ هی تَاًٌذ در ػولىرد ػبلی پرظتبری هؤثر ثبؼٌذ، ووه هی ًوبیٌذ. در لرى ثیعت 

ثِ یىن ثِ دلیل جٌجػ تَلیذ ٍ اًتؽبر ػلن ٍ افسایػ وبرّبی ثیي رؼتِ ای، ًظریِ اّویتی ثیػ از لجل یبفتِ اظت. 

ّویي دلیل ّر داًؽجَی پرظتبری ًیبزهٌذ آؼٌبیی ثب ًظریِ ّب، هجبًی ٍ اـَل ًظریِ پردازی ٍ چگًَگی ثِ وبر 

ًظری ٍ وبرآهَزی ارائِ هی ؼَد تب ػالٍُ ثر وعت گیری آى ّب هی ثبؼذ. ثِ ّویي دلیل ایي درض ثِ دٍ ـَرت 

 داًػ ًظری، هْبرت ّبی الزم ثرای ثِ وبرگیری ًظریِ ّب ًیس حبـل ؼًَذ.  

 

 َذف کلی: 

 ثِ وبرگیری اـَل ٍ هجبًی ػولىرد هجتٌی ثر ًظریِ ّبی پرظتبری

 (اَذاف را با تًجٍ بٍ حیطٍ َا ي سطًح مختلف بىًیسیذ)بیىابیىی:اَذاف 

 ًؽجَ اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ هَفك ثِ وعت ـالحیت ّبی ریل ؼذُ ثبؼذ:از ّر دا

  تحلیل ٍ ًمذ ػولىرد رٍزاًِ فؼلی پرظتبراى ٍ ؼٌبظبیی ػٌبـر هذل طجی در ػولىرد فؼلی 

 )تؼییي الساهبت پیػ از ثِ وبرگیری ًظریِ )تحلیل ؼرایط ٍ هَلؼیت ٍ ثررظی تٌبظت ًظریِ ثب هَلؼیت 

 لیبتی ثرای آهَزغ ًظریِ ّب ثِ پرظتبراى ثبلیٌی ٍ داًؽجَیبى وبرؼٌبظی تذٍیي ثرًبهِ ػو 

  تذٍیي ثرًبهِ ػولیبتی ثرای ثِ وبرگیری ًظریِ ّب )هطبثك ثب فرآیٌذ پرظتبری( در هَلؼیت ّبی ٍالؼی 

 )اجرا ٍ ارزؼیبثی ثرًبهِ فَق )تؼییي هؼیبرّبی ارزؼیبثی 

  ارزؼیبثی رًٍذ یبدگیری ٍ وبرثرد ًظریِ ّب 

  ایف ي تکالیف داوشجً:يظ

 حضَر هٌظن در ثبلیي ٍ ارائِ ثِ هَلغ تىبلیف 

  هطبلؼِ وتت ٍ همبالت هرتجط پیػ از وبرآهَزی )ّر داًؽجَ هَظف اظت هطبلت هَرد ًیبز را هطبثك ثب

ثرًبهِ ٍ هٌبثغ پیؽٌْبدی ثِ طَر وبهل هطبلؼِ ٍ ػالٍُ ثر تعلط وبهل ثرای ارائِ ؼفبّی ٍ وبهل هطلت، 

 بلؼبت خَد را ثِ ـَرت هىتَة ارائِ دّذ.(ًتبیج هط

  هؽبروت در ثحث ّب ٍ پبظخ گَیی ثِ ظَاالت 

  ِاظتفبدُ ػلوی ٍ ػولی هٌبظت از ظبػبت وبرآهَزی ثب توروس ثر ٍظبیف ٍ اجتٌبة از اهَر هتفرل 
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  ثخػ ّبی تؼییي ؼذُ ثِ هذت یه رٍز، هؽبّذُ ٍ ثررظی ػولىرد ثبلیٌی پرظتبراى )هؽبّذُ حضَر در

برّب ٍ تؼبهالت، اظٌبد ٍ هذارن، در ـَرت لسٍم اظتفبدُ از هفبحجِ ّبی رظوی یب غیر رظوی ثب رفت

پرظتبراى/هذدجَیبى( تحلیل دادُ ّب ٍ اظتخراج ٍیصگی ّبی ولیذی، همبیعِ یبفتِ ّب ثب ػٌبـر هذل طجی، 

ّبی گردآٍری دادُ،  همبیعِ یبفتِ ّبی خَد ثب هتَى هَجَد ٍ ارائِ گسارغ هىتَة از رًٍذ فَق )تؼذد رٍغ

 اظتفبدُ از یه رٍغ هٌبظت در تحلیل دادُ ّب، همبیعِ یبفتِ ّبی خَد ثب هتَى هَجَد( 

 ل هٌطمی ثرای اهىبى وبرثرد ًظریِ ّبی هؼیي ؼذُ در ثبلیي ثررظی ؼرایط ٍ هَلؼیت، اظتذال 

  ز فرایٌذ پرظتبری ا)اظتفبدُ هجتٌی ثر ًظریِ ّبی فَق ثیوبر/خبًَادُ طراحی ٍ تذٍیي ثرًبهِ هرالجتی

تْیِ فرم ثررظی، تؽخیؿ ّبی پرظتبری، ثرًبهِ ریسی ٍ تؼییي اّذاف، اجرا ٍ ارزؼیبثی(.  :هٌطجك ثب ًظریِ

هرحلِ ای تجییي ؼذُ اظت. در وبر ثب ًظریِ ّب  6-4تَجِ: فرآیٌذ پرظتبری در هٌبثغ هختلف ثِ ـَرت 

تَجِ ثِ ایي ًىتِ ضرٍری اظت وِ ّر ًظریِ پرداز گبم ّبی فرآیٌذ پرظتبری را چگًَِ ٍ در چٌذ هرحلِ 

 تؼریف ًوَدُ ٍ از چِ ٍاشُ ّبیی اظتفبدُ ًوَدُ اظت.

  ثِ رٍغ داظتبى یب خبطرُ ًَیعی ـفحِ ای از تجبرة وبرآهَزی  2-1ثجت ٍ ارائِ رٍزاًِ یه گسارغ ٍ

 تحَیل پط از ّر جلعِ

 ر هفبحجِ گرٍُ هتوروس ثرای ارزؼیبثی تجرثِ هرالجت هجتٌی ثر ًظریِ ؼروت د 

 فعالیت َای اختیاری

  ثرای تَظؼِ پرظتبراى ثبلیٌی یب داًؽجَیبى « ػولىرد هجتٌی ثر ًظریِ ... »تذٍیي ثرًبهِ وبرگبُ آهَزؼی

هؽترن اجتٌبة  پرظتبری )ّر یه از داًؽجَیبى یىی از ًظریِ ّب را اًتخبة ًوَدُ ٍ از اًتخبة ًظریِ

 گردد.(

ًورُ ٍ ثرای  1وبرگبُ آهَزؼی ثرای داًؽجَیبى،  اجرای، 5/0تذٍیي ثرًبهِ اهَزؼی تَجِ:در ـَرت 

 ًورُ هبزاد ثر ول ًورُ هٌظَر خَاّذ ؼذ.  5/1پرظتبراى ثبلیٌی 

کار در آیٌذُ ثِ ػٌَاى ثخؽی از یه  ممکه است*** ّوِ گسارغ ّب ٍ ول رًٍذ ایي ٍاحذ وبرآهَزی 

 هَرد تجسیِ ٍ تحلیل ٍالغ ؼًَذ.   ژيَشیپ

 

 يسایل کمک آمًزشی:   

   ÷پرٍشوتَر اظالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثرد

 :  مىابع پیشىُادی برای مطالعٍ

جعت ٍ جَی شٍرًبل ّب ٍ ظبیت ّبی هؼتجر ثر ػْذُ داًؽجَیبى هحترم هی ثبؼذ. ثرخی وتت هفیذ ثِ ؼرح ریل 

 هی ثبؼٌذ:

1. Alligood, M R. Nursing theorists and their work 8
th

 .St. Louis: Mosby, 2014. 

2. Alligood, M R. Nursing theory utilization and application 5
th

 .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 5
th

.New Jersy: 

Prentice hall. 2002. 

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

 . Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins.2012 
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 ی درسارائٍجذيل َفتگی کلیات  

 تبریخ ثخػ هَضَع ٍظبیف داًؽجَیبى

 همبیعِ ػولىرد فؼلی پرظتبراى ثب هذل طجی

 اجرا ٍ گسارغ فرآیٌذ پرظتبری ثر اظبض فلعفِ ًبیتیٌگل

 گسارغ رٍزاًِ تجبرة هرالجت ثر اظبض ًظریِ ّب

 ًمذ ٍ تحلیل هذل طجی

 وبرثرد فلعفِ ًبیتیٌگل

 

ICU 21/9/95ؽٌجِ یى 

 ػفر

 ًظریِ اٍرم غ فرآیٌذ پرظتبری ثر اظبض اجرا ٍ گسار

 گسارغ رٍزاًِ تجبرة هرالجت ثر اظبض ًظریِ

 5/10/95 یىؽٌجِ ICU ٍاتعَى

 ؼت

 اجرا ٍ گسارغ فرآیٌذ پرظتبری ثر اظبض فلعفِ ٍاتعَى

 گسارغ رٍزاًِ تجبرة هرالجت ثر اظبض ًظریِ

 12/10/95 یىؽٌجِ ًَرٍلَشی پپالٍ

 ـجح

 پپالٍبری ثر اظبض ًظریِ اجرا ٍ گسارغ فرآیٌذ پرظت

 گسارغ رٍزاًِ تجبرة هرالجت ثر اظبض ًظریِ

 19/10/95 یىؽٌجِ ًَرٍلَشی اٍرم

 ـجح

 

 

 معیارَای ارزشیابی ي امتیازات

 هؼیبر ًورُ ول تَضیحبت ًورُ  ّر هَرد

 حضَر هٌظن  /.25 در ـَرت غیجت هطبثك همررات ثرخَرد خَاّذ ؼذ. ./.5

 هطبلؼِ وتت ٍ همبالت هرتجط /.5 فرآیٌذ پرظتبری هجتٌی ثر ّر ًظریِ ٍ همبالت وبرثردی  /.1

 تحلیل ػولىرد پرظتبراى ثر اظبض هذل طجی /.5 تؼذد رٍغ ّبی گردآٍری دادُ )هؽبّذُ، اظٌبد، هفبحجِ( ./2

 اظتفبدُ از یه رٍغ هٌبظت در تحلیل دادُ ّب /.1

 همبیعِ یبفتِ ّبی خَد ثب هتَى هَجَد /.2

 وبرثرد ًظریِتحلیل هَلؼیت ٍ تٌبظت  /.5 تحلیل هَلؼیت ٍ تٌبظت وبرثرد یه ًظریِ خبؾ  /.1

 تذٍیي فرایٌذ پرظتبری هجتٌی ثر ًظریِ 3 ثررظی تْیِ فرم ثررظی هجتٌی ثر ًظریِ /.1

)هراحلی وِ ایٌجب اؼبرُ ؼذُ ولی ٍ ػوَهی  

اظت هراحل ٍ گبم ّب حتوب هطبثك ثب ًظریِ 

 خبؾ ثبؼذ.( 

 ثررظی  /.1

 گردآٍری دادُ ّب /.1

 تؼییي هؽىالت  /.1

 سیثرًبهِ ری /.1

 ارزؼیبثی /.1

ارائِ رٍزاًِ تجبرة ثِ ـَرت هىتَة ٍ تٌبظت  /.25 ـفحِ 2-1گسارغ هىتَة در  ./.4

 وبرثرد یه ًظریِ خبؾ

 جوغ 5 هبزاد ثر ًورُ هٌظَر خَاّذ ؼذ. 5/1-/.5در ـَرت تذٍیي ٍ اجرای وبرگبُ آهَزؼی 

 هَفك ثبؼیذ.


