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  پرستاری گريٌ آمًزضی:       پرستاری ي مامایی خرم اباد    داوطکذٌ:

 5931-5931: ویمسال تحصیلی ي سالتحصیلی                  کارضىاسی ارضذ پرستاری يیژٌ  حصیلی:ت یرضتٍي مقطغ 

  ی ٍ وبضثطز آى ّبهطالجت ّبی پطؾتبضی زض ثرف ّبی هطالجت ٍیػُ ٍ ًظطیِ ّب، الگَّبی پطؾتبض : ًبم ٍاحس زضؾی
  -یف ًیبظ:پ    ًظطیس: ًَع ٍاح  3 تؼساز ٍاحس:

 تحهیالت تىویلی 4والؼ قوبضُ  هىبى ثطگعاضی:   12-10ٍ زٍقٌجِ  16-14قٌجِ ظهبى ثطگعاضی والؼ: 

                     14-13قٌجِ ؾبػبت هكبٍضُ ثب زاًكزَ:     8 تؼساز زاًكزَیبى:

 زوتط قیطیي حؿًٌَس ٍ زوتط هػگبى ذبزهی )ثِ تطتیت حطٍف الفجب(: اؾبتیس زوتط هػگبى ذبزهی هؿئَل زضؼ:

 1395قْطیَض  تذيیه طرح:

زاًف ًظطی ٍ وبضثطزی هطثَط ثِ انَل ػوَهی هطالجت ّبی پطؾتبضی یىی اظ هجبحخی اؾت وِ زض  ضرح ديرٌ:

یوبضاى هرتلف تأویس زاقتِ ٍ ثِ ثرف ّبی هرتلف هطالجت ٍیػُ هَضز ًیبظ هی ثبقس. ایي زضؼ ثط ًیبظّبی ػوَهی ث

پطؾتبضاى ثرف ّبی ٍیػُ ووه هی وٌس تب ثب ثطذَضزاضی اظ زاًف ظیطثٌبیی، ثب ضٍیىطزی ول ًگط ٍ ّوچٌیي چٌس 

ضقتِ ای ثِ ًیبظّبیی اظ لجیل حوبیت ػبعفی، تؿىیي زضز، هطالجت پبیبًی ٍ هطالجت ّبی رؿوی اٍلیِ ًگطیؿتِ ٍ ثط 

ثرف ٍیػُ یىی اظ حؿبؼ تطیي هَلؼیت ّبیی ْت تأهیي ایي ًیبظّب السام ًوبیٌس. اؾبؼ قَاّس ًَیي ػلوی زض ر

اؾت وِ ًیبظهٌس پطؾتبضاًی هترهم اؾت تب ثب ثِ وبضگیطی زاًف ػلوی ثِ ایفبی ًمف ٍ اًزبم ٍظبیف حطفِ ای ذَز 

َثی پطزاظـ قسُ اًس. ضقس وبضثطز ًظطیِ ّبیی اؾت وِ ثِ ذثپطزاظًس. اضائِ هطالجت ثب ویفیت زض ایي ثرف ّب ًیبظهٌس 

ظاییسُ ضٍیىطز ػلوی ٍ تَلیس ًظطیِ ّب هی ثبقس. ًظطیِ ّب، َّیت حطفِ ای پطؾتبضی ضا زض هیبى تین  ،حطفِ پطؾتبضی

چٌس ضقتِ ای حفظ هی ًوبیٌس ٍ ثِ ضقتِ فطنتی هی زٌّس تب هبّیت ٍیػُ ٍ ًمف ذَز ضا زض حیغِ هطالجت ؾالهت 

زاًف فؼلی ضا ؾبظهبى هی زٌّس ثلىِ ثِ ذلك ًَآٍضی ّبی رسیس ٍ هْوی وِ هی تَاًٌس ًظطیِ ّب ًِ تٌْب ثیبى ًوبیس. 

زض ػولىطز ػبلی پطؾتبضی هؤحط ثبقٌس، ووه هی ًوبیٌس. ثِ ّویي زلیل ّط زاًكزَی پطؾتبضی ًیبظهٌس آقٌبیی ثب 

ی ٍیػُ هی ثبقس. اظ آى ًظطیِ ّب، هجبًی ٍ انَل ًظطیِ پطزاظی ٍ چگًَگی ثِ وبض گیطی آى ّب ثِ ذهَل زض ثرف ّب

ربیی وِ زض تسٍیي ثطًبهِ زضؾی ضقتِ وبضقٌبؾی اضقس پطؾتبضی ٍیػُ اظ ایي اهط هْن غفلت قسُ اؾت زض اغلت 

زاًكىسُ ّبی پطؾتبضی ٍ هبهبیی تالـ قسُ اؾت تب ثِ ًحَی ایي ًمم، رجطاى گطزز. زض ّویي ضاؾتب زض زاًكىسُ 

، الگَّبی پطؾتبضی ٍ وبضثطز آى ّب ثِ ػٌَاى هىول هطالجت ّبی پطؾتبضی ًظطیِ ّبپطؾتبضی ٍ هبهبیی ذطم آثبز ًیع 

 زض ثرف ّبی هطالجت ٍیػُ تؼطیف قسُ اؾت. ثٌبثطایي ایي زضؼ زض زٍ ثرف اضائِ هی گطزز. 

 ساػت( 51بخص ايل: مراقبت َای پرستاری در بخص َای مراقبت يیژٌ )

 ثرف ّبی هرتلف هطالجت ٍیػُآقٌبیی ثب انَل ػوَهی هطالجت پطؾتبضی زض َذف کلی: 

 اظ ّط زاًكزَ اًتظبض هی ضٍز زض پبیبى ایي ثرف هَفك ثِ وؿت نالحیت ّبی شیل قسُ ثبقس: اَذاف يیژٌ:

  ُقطح ٍ همبیؿِ اذتالالت ػبعفی وَتبُ ٍ زضاظ هست ًبقی اظ ثؿتطی قسى زض ثرف ّبی ٍیػ 

 ّ بی ایي اذتالالتقطح انَل اضظیبثی ٍضؼیت ػبعفی ثیوبضاى ثسحبل ٍ تَضیح قبذم 

  ،تٌظین ثطًبهِ هطالجت چٌس ضقتِ ای ثب هكبضوت ذبًَازُ، پطؾتبض، پعقه، ضٍاى پعقه، ضٍحبًی، پلیؽ

 ؾبظهبى ّب ٍ ًْبزّبی ارتوبػی ٍ هطزهی ٍ زٍلت 

   تٌظین هؼیبضّبی اؾبؾی زض اضظقیبثی هساذالت زضهبًی ٍ هطالجتی ثطای اذتالالت ػبعفی 
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 ،انَل اضظیبثی زضز، ثطضؾی ػلل، زضرِ ثٌسی قست زضز ٍ انَل ازاضُ ٍ  قطح هىبًیعم ّبی ایزبز زضز

 زضهبى زضز حبز 

  قطح انَل هطالجت ّبی تؿىیٌی وبهل زض ثیوبضاى ثسحبل زض آؾتبًِ هطي 

 قطح انَل پطؾتبضی زض هطي ثیوبضاى ثسحبل، ًىبت حمَلی ٍ زؾتَض ػسم احیبی للجی ٍ ضیَی 

 لجت اظ ثیوبضاى هطي هغعی وبًسیس اّسای ػضَ ٍ غیط وبًسیسقطح هؼیبضّبی هطي هغعی ٍ چگًَگی هطا 

  قطح انَل آهبزُ ؾبظی ٍ اًتمبل تزْیعات ثِ هٌظَض اًتمبل ثیوبض ٍ چگًَگی اًتمبل ثیوبضاى ثسحبل اظ

 نحٌِ حَازث ثِ ثیوبضؾتبى،  ثِ ثیوبضؾتبى ّبی زیگط، اًتمبل زاذل ثیوبضؾتبًی،

 یط اػضب زض ثیوبضاى ثسحبل قطح انَل ًَتَاًی تٌفؿی، اًسام ّب ٍ ؾب 

  قطح اتیَلَغی، پبتَفیعیَلَغی، زضرِ ثٌسی ٍ ػَاضو آؾیت ّبی ضایذ پَؾتی ٍ ثِ ٍیػُ ظذن ّبی ثؿتط زض

 ثیوبضاى ثسحبل

  عطاحی فطایٌس پطؾتبضی ثطای هجتالیبى ٍ افطاز زض هؼطو ذغط آؾیت ّبی ضایذ پَؾتی ٍ ثِ ٍیػُ ظذن ّبی

 ثؿتط زض ثیوبضاى ثس حبل 

 یَلَغی، پبتَفیعیَلَغی، آؾیت ّبی ضایذ هَ ٍ ًبذي ّب زض ثیوبضاى ثسحبل قطح ات 

 ٍ هَ ٍ ًبذي ّب زض ثیوبضاى ثسحبل افطاز زض هؼطو ذغط آؾیت ّبی عطاحی فطایٌس پطؾتبضی اظ هجتالیبى 

  قطح اتیَلَغی، پبتَفیعیَلَغی، آؾیت ّبی ضایذ زّبى ٍ زًساى زض ثیوبضاى ثسحبل 

 زّبى ٍ زًساى زض ثیوبضاى ثسحبل افطاز زض هؼطو ذغط آؾیت ّبی ظ هجتالیبى ٍعطاحی فطایٌس پطؾتبضی ا 

 قطح اتیَلَغی، پبتَفیعیَلَغی، زضرِ ثٌسی ٍ ػَاضو آؾیت ّبی ضایذ چكوی زض ثیوبضاى ثسحبل 

  عطاحی فطایٌس پطؾتبضی ثطای هجتالیبى ٍ افطاز زض هؼطو ذغط آؾیت ّبی ضایذ چكوی زض ثیوبضاى ثسحبل 

 ی، پبتَفیعیَلَغی، زضرِ ثٌسی ٍ ػَاضو ؾَءتغصیِ زض ثیوبضاى ثسحبلقطح اتیَلَغ 

  عطاحی فطایٌس پطؾتبضی ثطای تغصیِ ظٍز ٌّگبم ٍ هٌبؾت زض ثیوبضاى ثسحبل )ثب توطوع ثط اثعاضّبی ثطضؾی

 ٍضؼیت ٍ همبیؿِ ٍ اًتربة ضٍـ ّبی تغصیِ(

 : ش َای تذریس ـ یادگیریري

 ، پطؾف ٍ پبؾد، رؿت ٍ رَ ٍ وبض اًفطازی ٍ گطٍّی زض والؼ ٍ وتبثربًِثطگعاضی ؾویٌبضثحج گطٍّی،  ،ؾرٌطاًی

 :يظایف داوطجًیانفؼالیت َای یادگیری ي 

 هغبلؼِ هغبلت اظ هٌبثغ هؼتجط پیف اظ والؼ 

   هغبلؼِ همبالت رسیس ٍ هؼتجطISI  ِپطؾتبضی هطتجظ ثب هَضَع ّط رلؿ 

 عاضـ وتجی ٍ قفبّی ثِ هَاضز ظیط تَرِ گطزز:اضائِ یه ؾویٌبض تَؾظ ّط زاًكزَ، زض تْیِ هغبلت ٍ گ 

 .هغبلت ثب تَرِ ثِ اّساف ثیبى قسُ زض ایي عطح زضؼ ٍ ّوچٌیي ثطًبهِ آهَظقی ضقتِ تْیِ قًَس 

  رسیس همبلِ هؼتجط 6وتبة اًگلیؿی هؼتجط ٍ  4زض تْیِ هغبلت حسالل اظ ٍ ISI  اؾتفبزُ قَز ٍ گعاضـ زض

ؾبًتیوتط تْیِ گطزز. اظ  2ٍ حبقیِ ّبی  24فبنلِ ذغَط ، 14 نفحِ ای ثب فًَت 15-10فبیل لبلت یه 

 هٌبثغ تطروِ ٍ فبضؾی رساً ذَززاضی قَز. 
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  .زض اضائِ هغبلت اظ یه ٍؾیلِ ؾوؼی ثهطی هٌبؾت اؾتفبزُ قَز 

  زض نَضت اهىبى حسالل یه ّفتِ لجل اعالع ضؾبًی اظ عطیك هؿئَلیي ٍ ثطز ّبی اًزوي ػلوی

ِ تحمیمبت زاًكزَیی ثِ ػول آیس تب زاًكزَیبى وبضقٌبؾی ًیع اهىبى اؾتفبزُ زاًكزَیبى ٍ ّوچٌیي وویت

 ّوطاُ ذَاّس ثَز.ًوطُ اضبفِ /. 5 قتِ ثبقٌس. اضائِ ػوَهی ثب اظ ایي رلؿبت ضا زا

  پطٍغوتَض اؾالیسز ٍ ٍایت ثطسایل کمک آمًزضی: ي

 ایچٌسگعیٌُِ، پبؾد وَتب ،تكطیحی :وًع آزمًن

 : مطالؼٍمىابغ پیطىُادی برای 
1. Chulay M and Burns S. AACN essentials of critical care nursing 2

nd
 Ed, 2010. 

2. Alspach J, core curriculum for critical care nursing last Ed. 

3. Ulrich SP,  Canale SW, Nursing care planning guides: for adults in acute, 

extended and home care settings last Ed. 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسٍ( 8ارزضیابی بخص ايل )

 هؼیبضّبی اضظقیبثی ًوطُ بتتَضیح

 ./.5ّط رلؿِ 

زاًكزَ زض نَضت غیجت، اظ ولیِ اهتیبظات فؼبلیت ّبی رلؿِ هحطٍم ذَاّس قس. زض 

 نَضت غیجت ثیف اظ حس هزبظ، هغبثك ثب همطضات آهَظقی ثطذَضز ذَاّس قس.

 حضَض ٍ غیبة /.4

 /.75هٌجغ ثب قطایظ شوط قسُ  10اؾتفبزُ اظ حسالل 

 /.5 تؿلظ ثط هحتَا

 /. 25اؾتفبزُ اظ اثعاض هٌبؾت اضائِ 

 /.5گعاضـ وتجی ثب ضػبیت انَل ًگبضـ ػلوی ٍ شوط هٌبثغ 

 ؾویٌبض ثرف اٍل 2

 هكبضوت زض ثحج گطٍّی  4/1 /.2ّط رلؿِ 

 /. 3تؿلظ ثِ هحتَای همبلِ ٍ اضائِ زض والؼ ّط رلؿِ 

 /.2نفحِ ای ٍ فبیل ّط همبلِ  2اضائِ ذالنِ هىتَة 

بلِ هطتجظ ثب هَضَع اضائِ هم 1

 هَضز 2رلؿبت حسالل 

 آظهَى وتجی  8/1 اًَاع ؾَاالت تكطیحی، تؿتی ٍ ... 

لت هكبضوت وویتِ *زض نَضت ثطگعاضی ؾویٌبض ثب حضَض زاًكزَیبى وبضقٌبؾی ٍ ر

 /. ثِ ول ًوطُ اضبفِ ذَاّس قس. 75/. تب 5ٍ اًزوي ػلوی زاًكزَیبى  تحمیمبت
 روغ ًوطات  6/6

 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+Puderbaugh+Ulrich%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Suzanne+Weyland+Canale%22
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 ساػت( 91آن َا ) ب( بخص ديم: وظریٍ َا، الگًَای پرستاری ي کاربرد

آقٌبیی ثب انَل ٍ هجبًی تَلیس ٍ ثِ وبضگیطی ًظطیِ ّب ٍ ّوچٌیي قٌبذت ثطذی ًظطیِ ّبی ضایذ َذف کلی: 

 پطؾتبضی.

 اظ ّط زاًكزَ اًتظبض هی ضٍز زض پبیبى زٍضُ هَفك ثِ وؿت نالحیت ّبی شیل قسُ ثبقس:اَذاف يیژٌ:

 لوطٍ، هسل، ًظطیِ، پسیسُ، هفَْم، گعاضُ، پیف فطوقٌبذت ٍ همبیؿِ هفبّین اؾبؾی زاًف، ػلن، ضقتِ، ل 

  قٌبذت ٍ همبیؿِ ؾغَح هرتلف زاًف پطؾتبضی قبهل هتبپبضازاین، فلؿفِ، هسل پٌساقتی، ًظطیِ )ًَع

 قٌبؾی ثط حؿت للوطٍ ٍ ّسف(

  تجییي اّویت ًظطیِ ٍ ًظطیِ پطزاظی زض پطؾتبضی 

  ػولىطز ضٍظاًِ فؼلی پطؾتبضاى ٍ قٌبؾبیی ػٌبنط همبیؿِ هسل عجی ثب ًظطیِ ّبی پطؾتبضی،  تحلیل ٍ ًمس

 هسل عجی زض ػولىطز فؼلی 

  قطح ضًٍس تبضیری تَؾؼِ ًظطیِ ّب زض پطؾتبضی 

 )ُقٌبذت ػٌبنط اؾبؾی ًظطیِ ّبی پطؾتبضی )پیف فطو، هفَْم، گعاض 

  ِقٌبذت انَل ٍ هجبًی ػولىطز هجتٌی ثط ًظطی 

 و ّب، هفبّین، گعاضُ ّب ٍ همجَلیت ٍ وبضثطز فلؿفِ ّب قٌبذت ٍ همبیؿِ ذبؾتگبُ ٍ هٌبثغ ًظطی، پیف فط

ٍ ًظطیِ ّبی زاًكوٌساى پطؾتبضی قبهل ًبیتیٌگل، ٍاتؿَى، پبتطؾَى ٍ ظزضاز، پپالٍ، ضٍی، اٍضم، ربًؿَى، 

 ٌّسضؾَى، ٍیسًجبخ، ....

 ؼیت(تؼییي العاهبت پیف اظ ثِ وبضگیطی ًظطیِ )تحلیل قطایظ ٍ هَلؼیت ٍ ثطضؾی تٌبؾت ًظطیِ ثب هَل 

  تسٍیي ثطًبهِ ػولیبتی ثطای ثِ وبضگیطی ًظطیِ ّب )هغبثك ثب فطآیٌس پطؾتبضی( زض هَلؼیت ّبی ٍالؼی 

 ريش َای تذریس ـ یادگیری: 

 پطؾف ٍ پبؾد، رؿت ٍ رَ ٍ وبض اًفطازی ٍ گطٍّی زض والؼ ٍ هحیظ ثبلیيثحج گطٍّی، ؾرٌطاًی، 

 :داوطجًیانفؼالیت َای یادگیری ي يظایف 

 زاًكزَ هَظف اؾت هغبلت هَضز ًیبظ ضا هغبثك ثب ثطًبهِ ٍ هٌبثغ ) هغبلؼِ وتت هطتجظ پیف اظ والؼ

ای اضائِ قفبّی ٍ وبهل هغلت زاقتِ ثبقس. ّوچٌیي تؿلظ وبهل ثطی ثِ عَض وبهل هغبلؼِ ٍ پیكٌْبز

 (س.ثب شوط زلیك هٌبثغ اضائِ زّ A4نفحِ  3ذالنِ ای هىتَة اظ هغبلؼبت ّط رلؿِ حسالل زض 

 ِثِ نَضت هىتَة ٍ قفبّی  ظطیِ ٍ اضائِ ذالنِ ای ربهغ زضثبضُ وبضثطز ّط ً هؼتجط اًگلیؿی هغبلؼِ همبل 

  یب پیطٍاى آى ّب  ًظطیِ پطزاظاىّبیی گَیبی فؼبلیت ّبی هؼطفی ؾبیت ٍ 

 .رؿت ٍ رَ ٍ قٌبؾبیی غٍضًبل ّبی ترههی وِ هتوطوع ثط فلؿفِ ٍ ًظطیِ ّبی پطؾتبضی هی ثبقٌس 

 توطیي ّبی تفىط اًتمبزی هؼطفی قسُ زض ّط رلؿِ اًزبم 

  .اؾتفبزُ هٌبؾت اظ ؾبػبت والؾی وِ ثِ هغبلؼِ، توطیي ٍ یب رؿت ٍ رَ اذتهبل زازُ هی قَز 

  هكبضوت زض ثحج ّب ٍ پبؾد گَیی ثِ ؾَاالت 

  رلؿِ ّوبىاضائِ ثِ هَلغ تىبلیف زض 

 قَز.  گعاضـ قفبّی اظ یه ٍؾیلِ ؾوؼی ـ ثهطی هٌبؾت اؾتفبزُ  زض 

 .لغفبً زض ّوِ رلؿبت، عطح زضؼ ضا ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقیس 
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 فؼالیت اختیاری: 

  .ّط زاًكزَ هی تَاًس هؿئَلیت ازاضُ یه رلؿِ ضا ثِ نَضت اًفطازی یب زض گطٍُ ّبی زٍ ًفطُ ثط ػْسُ گیطز

ِ یه اثعاض زض ایي نَضت ػالٍُ ثط اًزبم ؾبیط تىبلیف ٍ اظ رولِ هحتَای هطتجظ ثب رلؿِ، هَظف ثِ تْی

ثِ ظثبى اًگلیؿی هی ثبقس.  ؾوؼی ثهطی هٌبؾت اظ لجیل اؾالیس پبٍضپَیٌت هطتجظ ثب هَضَع تطریحبً

زاضز. ّوچٌیي ازاضُ والؼ، ثحج ٍ پطؾف ٍ پبؾد هغبلت اضائِ ثطای زلیمِ ٍلت  40هؿئَل رلؿِ نطفب 

 ثط ػْسُ هؿئَل رلؿِ هی ثبقس. ًیع ثب زاًكزَیبى 

 تکالیف ػملی:  

 ض یىی اظ ثرف ّبی تؼییي قسُ ثِ هست یه ضٍظ، هكبّسُ ٍ ثطضؾی ػولىطز ثبلیٌی پطؾتبضاى حضَض ز

)هكبّسُ ضفتبضّب ٍ تؼبهالت، اؾٌبز ٍ هساضن، زض نَضت لعٍم اؾتفبزُ اظ ههبحجِ ّبی ضؾوی یب غیط ضؾوی 

ػٌبنط هسل ثب پطؾتبضاى/هسزرَیبى( تحلیل زازُ ّب ٍ اؾترطاد ٍیػگی ّبی ولیسی، همبیؿِ یبفتِ ّب ثب 

عجی، همبیؿِ یبفتِ ّبی ذَز ثب هتَى هَرَز ٍ اضائِ گعاضـ هىتَة اظ ضًٍس فَق )تؼسز ضٍـ ّبی 

 گطزآٍضی زازُ، اؾتفبزُ اظ یه ضٍـ هٌبؾت زض تحلیل زازُ ّب، همبیؿِ یبفتِ ّبی ذَز ثب هتَى هَرَز( 

 ٌغمی ثطای اهىبى وبضثطز اًتربة یه ًظطیِ ثطای وبضثطز ثبلیٌی )ثطضؾی قطایظ ٍ هَلؼیت، اؾتسالل ه

تسٍیي یه عطح فطآیٌس پطؾتبضی هطالجت اظ یه ثیوبض/ذبًَازُ هٌغجك ثب ًظطیِ فَق )تْیِ فطم ٍ  ًظطیِ(

ثطضؾی، تكریم ّبی پطؾتبضی، ثطًبهِ ضیعی ٍ تؼییي اّساف، ارطا ٍ اضظقیبثی(. تَرِ: فطآیٌس پطؾتبضی زض 

ت. زض وبض ثب ًظطیِ ّب تَرِ ثِ ایي ًىتِ ضطٍضی هطحلِ ای تجییي قسُ اؾ 6-4هٌبثغ هرتلف ثِ نَضت 

اؾت وِ ّط ًظطیِ پطزاظ گبم ّبی فطآیٌس پطؾتبضی ضا چگًَِ ٍ زض چٌس هطحلِ تؼطیف ًوَزُ ٍ اظ چِ ٍاغُ 

 ّبیی اؾتفبزُ ًوَزُ اؾت.

 فؼالیت اختیاری:

   ارطای ثطًبهِ فَق زض ثبلیي 

کار زض آیٌسُ ثِ ػٌَاى ثركی اظ یه  است ممکه*** ّوِ گعاضـ ّب ٍ ول ضًٍس ایي ٍاحس وبضآهَظی 

 هَضز تزعیِ ٍ تحلیل ٍالغ قًَس.   پژيَطی

  پطٍغوتَض اؾالیسز ٍ ٍایت ثطسایل کمک آمًزضی:  ي

  ایچٌسگعیٌُِ، پبؾد وَتب ،تكطیحی :وًع آزمًن

 مىابغ پیطىُادی برای مطالؼٍ: 
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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 جلسٍ( 51بخص ديم )بی ارزضیا

 مؼیارَای ارزضیابی ومرٌ تًضیحات

 ./.5ّط رلؿِ 

هحطٍم ذَاّس قس. زض اهتیبظات فؼبلیت ّبی رلؿِ زاًكزَ زض نَضت غیجت، اظ ولیِ 

 نَضت غیجت ثیف اظ حس هزبظ، هغبثك ثب همطضات آهَظقی ثطذَضز ذَاّس قس.

 حضَض ٍ غیبة  /.8

 هغبلؼِ هجبحج ٍ هكبضوت زض ثحج  2/3 /. 1رلؿِ  تؿلظ ثِ هَضَع ٍ هكبضوت زض ثحج ّط

 /.1اضائِ گعاضـ هىتَة ّط رلؿِ 

 رؿت ٍ رَ ٍ پبؾد ثِ ؾَاالت  5/1 /.2ّط هَضز 

 ًظطیِ  هغبلؼِ همبلِ وبضثطزی 2/1 /.3تؿلظ ثِ هحتَای همبلِ ٍ اضائِ زض والؼ ّط رلؿِ 

 /.1همبلِ  نفحِ ای ٍ فبیل ّط 1اضائِ ذالنِ هىتَة  هَضز  3حسالل 

هؼطفی ؾبیت ّط ًظطیِ پطزاظ ٍ غٍضًبل  45/0 ./.5هؼطفی ّط ؾبیت/غٍضًبل زض والؼ 

 /.1گعاضـ هىتَة زلیك اظ ارعای ّط ؾبیت ٍ یب هكرهبت ّط غٍضًبل   هَضز(  3ترههی )حسالل 

 هَضز( 3توطیي ّبی تفىط اًتمبزی )حسالل 45/0 /. ، گعاضـ هىتَة ضطٍضی اؾت.15ّط رلؿِ 

 /.2تؼسز ضٍـ ّبی گطزآٍضی زازُ )هكبّسُ، اؾٌبز، ههبحجِ( 

 /.2اؾتفبزُ اظ یه ضٍـ هٌبؾت زض تحلیل زازُ ّب  

 /.2همبیؿِ یبفتِ ّبی ذَز ثب هتَى هَرَز

تحلیل ػولىطز پطؾتبضاى ثط اؾبؼ هسل  6/0

 عجی

 ذبل ًظطیِ تحلیل هَلؼیت ٍ تٌبؾت 2/0 اؾتسالل ٍ گعاضـ وتجی زض یه نفحِ ثب شوط هٌجغ 

 تْیِ فطم ثطضؾی هجتٌی ثط ًظطیِ 

 ثطضؾی 

 گطزآٍضی زازُ ّب 

 تؼییي هكىالت 

 ثطًبهِ ضیعی 

 اضظقیبثی 

تسٍیي فطایٌس پطؾتبضی هجتٌی ثط ًظطیِ  6/1

)هطاحلی وِ ایٌزب اقبضُ قسُ ولی ٍ ػوَهی 

اؾت هطاحل ٍ گبم ّب حتوب هغبثك ثب ًظطیِ 

 ذبل ثبقس.(

 آظهَى ًْبیی  4/3 اؾتفبزُ ذَاّس قس. اظ اًَاع ؾَاالت زض اضظقیبثی 

 *زض نَضت ارطای ثطًبهِ هطالجت یه ًوطُ ثِ ول ًوطُ اضبفِ ذَاّس قس. 

 ًوطُ ثِ ول ًوطُ اضبفِ ذَاّس قس. 2زض نَضت پصیطـ هؿئَلیت ازاضُ رلؿِ 

 روغ  4/13
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  تاریخ هذرس هوضوع وظایف فزاگیزاى

 هشارکت دانشجویاى در بحث

 حضور در کتابخانه و آشنایی با هنابغ 

 هؼزفی درس

وصی، هقایسه هذل طبی با هقذهه، تزهینول

 هذل ها و نظزیه های پزستاری

  .1 27/6/95 دکتز خادهی

  .2 29/6/95 دکتز حسنونذ حوایت ػاطفی در بیواراى بذحال سوینار دانشجویی 

  .3 3/7/95 دکتز خادهی انواع نظزیه و اجشای آى هشارکت طبق بزناهه

  .4 5/7/95 دکتز حسنونذ درد در بیواراى بذحال  سوینار دانشجویی 

  .5 10/7/95 دکتز خادهی فلسفه نایتینگل و کاربزدهؼزفی  هشارکت طبق بزناهه

  .6 12/7/95 دکتز حسنونذ انتقال بیواراى بذحال   سوینار دانشجویی

  .7 17/7/95 دکتز خادهی فلسفه واتسوىهؼزفی  هشارکت طبق بزناهه

  .8 19/7/95 ذدکتز حسنون هزاقبت اس دهاى و چشن بیواراى بذحال   سوینار دانشجویی 

 

 

 

 هشارکت طبق بزناهه

  .9 24/7/95 دکتز خادهی نظزیه پپالوهؼزفی کاربزد فلسفه واتسوى ـ 

  .10 26/7/95 دکتز حسنونذ نظزیه روی هؼزفی 

  .11 1/8/95 دکتز خادهی نظزیه اورم هؼزفی کاربزد نظزیه پپالو ـ 

  .12 3/8/95 دکتز حسنونذ جانسوى نظزیه  هؼزفی کاربزد نظزیه روی ـ

  .13 8/8/95 دکتز خادهی نظزیه اورم و کاربزدهؼزفی اداهه 

  .14 10/8/95 دکتز حسنونذ نظزیه جانسوى و کاربزدهؼزفی اداهه 

  .15 15/8/95 دکتز خادهی اصول و هبانی کاربزد نظزیه ها

  .16 17/8/95 دکتز حسنونذ نظزیه کینگش  هؼزفی 

  .17 22/8/95 دکتز خادهی تغذیه بیواراى بذحال   سوینار دانشجویی 

  .18 24/8/95 دکتز حسنونذ نظزیه راجزسهؼزفی کاربزد نظزیه کینگشـ  هشارکت طبق بزناهه

  .19 29/8/95 دکتز خادهی هزاقبت اس پوست بیواراى بذحال سوینار دانشجویی 

  .20 1/9/95 دکتز حسنونذ کاربزد نظزیه راجزس هشارکت طبق بزناهه

  .21 6/9/95 ز خادهیدکت تواى بخشی بیواراى بذحال   سوینار دانشجویی 

  .22 8/9/95 تؼطیل

  .23 13/9/95 دکتز خادهی هزاقبت تسکینی بیواراى بذحال   سوینار دانشجویی 

  .24 15/9/95 دکتز حسنونذ ...نظزیه ػبذهؼزفی  هشارکت طبق بزناهه 

  .25 22/9/95 دکتز حسنونذ ...کاربزد نظزیه ػبذ هشارکت طبق بزناهه

 

 


