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  پرستبری گريٌ آمًزشی:       پرستبری ي مبمبیی خرم اببد    داوشکدٌ:

 5931-5931: ویمسبل تحصیلی ي سبلتحصیلی  داخلی ـ جراحی کبرشىبسی ارشد پرستبری  حصیلی:ت یرشتٍي مقطغ 

  ًظطیِ ّب، الگَّبی پطستبضی ٍ کبضثطز آى ّب : ًبم ٍاحس زضسی
  -یص ًیبظ:پ    ًظطیس: ًَع ٍاح 5/1 تؼساز ٍاحس:

 تحػیالت تکویلی 7کالؼ ضوبضُ  هکبى ثطگعاضی:   12-10ٍ زٍضٌجِ  8-10ضٌجِ ظهبى ثطگعاضی کالؼ: 

                     14-13ضٌجِ سبػبت هطبٍضُ ثب زاًطجَ:     9 تؼساز زاًطجَیبى:

 زکتط هػگبى ذبزهیزکتط ضیطیي حسًٌَس ٍ  )ثِ تطتیت حطٍف الفجب(: اسبتیس زکتط هػگبى ذبزهی هسئَل زضؼ:

 1395ضْطیَض  تديیه طرح:

ضضس حطفِ پطستبضی ظاییسُ ضٍیکطز ػلوی ٍ تَلیس ًظطیِ ّب هی ثبضس. ًظطیِ زقیق تطیي ضکل زاًص  شرح ديرٌ:

َّیت حطفِ ای پطستبضی ضا زض هیبى تین چٌس ضضتِ ای حفظ هی ًوبیٌس ٍ ثِ ضضتِ فطغتی هی ّب، ًظطیِ است. 

تٌْب زاًص فؼلی ضا سبظهبى هی  ًظطیِ ّب ًِ .قص ذَز ضا زض حیطِ هطاقجت سالهت ثیبى ًوبیسزٌّس تب هبّیت ٍیػُ ٍ ً

زٌّس ثلکِ ثِ ذلق ًَآٍضی ّبی جسیس ٍ هْوی کِ هی تَاًٌس زض ػولکطز ػبلی پطستبضی هؤثط ثبضٌس، کوک هی 

ضضتِ ای ًظطیِ اّویتی ثیص ًوبیٌس. زض قطى ثیست ٍ یکن ثِ زلیل جٌجص تَلیس ٍ اًتطبض ػلن ٍ افعایص کبضّبی ثیي 

ثِ ّویي زلیل ّط زاًطجَی پطستبضی ًیبظهٌس آضٌبیی ثب ًظطیِ ّب، هجبًی ٍ اغَل ًظطیِ پطزاظی ٍ اظ قجل یبفتِ است. 

چگًَگی ثِ کبض گیطی آى ّب هی ثبضس. ثِ ّویي زلیل ایي زضؼ ثِ زٍ غَضت ًظطی ٍ کبضآهَظی اضائِ هی ضَز تب 

 ضت ّبی الظم ثطای ثِ کبضگیطی ًظطیِ ّب ًیع حبغل ضًَس.  ػالٍُ ثط کست زاًص ًظطی، هْب

آضٌبیی ثب اغَل ٍ هجبًی تَلیس ٍ ثِ کبضگیطی ًظطیِ ّب ٍ ّوچٌیي ضٌبذت ثطذی ًظطیِ ّبی ضایج َدف کلی: 

 پطستبضی. 

  اَداف يیژٌ:

 پیص فطؼضبهل زاًص، ػلن، ضضتِ، قلوطٍ، هسل، ًظطیِ، پسیسُ، هفَْم، گعاضُ،  ضٌبذت ٍ هقبیسِ هفبّین 

  ِضٌبذت ٍ هقبیسِ سطَح هرتلف زاًص پطستبضی ضبهل هتبپبضازاین، فلسفِ، هسل پٌساضتی، ًظطی 

  تجییي اّویت ًظطیِ ٍ ًظطیِ پطزاظی زض پطستبضی 

 هقبیسِ هسل طجی ثب ًظطیِ ّبی پطستبضی 

  ضطح ضًٍس تبضیری تَسؼِ ًظطیِ ّب زض پطستبضی 

 فطؼ، هفَْم، گعاضُ( ضٌبذت ػٌبغط اسبسی ًظطیِ ّبی پطستبضی )پیص 

  ِضٌبذت اغَل ٍ هجبًی ػولکطز هجتٌی ثط ًظطی 

  ضٌبذت ٍ هقبیسِ ذبستگبُ ٍ هٌبثغ ًظطی، پیص فطؼ ّب، هفبّین، گعاضُ ّب ٍ هقجَلیت ٍ کبضثطز فلسفِ ّب

ٍ ًظطیِ ّبی ًظطیِ پطزاظاى پطستبضی ضبهل ًبیتیٌگل، ٍاتسَى، پبتطسَى ٍ ظزضاز، پپالٍ، ضٍی، اٍضم، 

 ٌّسضسَى، ٍیسًجبخ، ....جبًسَى، 

 ريش َبی تدریس ـ یبدگیری: 

 ٍ هحیط ثبلیي ، کتبثربًِپطسص ٍ پبسد، جست ٍ جَ ٍ کبض اًفطازی ٍ گطٍّی زض کالؼثحث گطٍّی، سرٌطاًی، 
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 :داوشجًیبنفعبلیت َبی یبدگیری ي يظبیف 

 ب ثطًبهِ ٍ هٌبثغ زاًطجَ هَظف است هطبلت هَضز ًیبظ ضا هطبثق ث) هطبلؼِ کتت هطتجط پیص اظ کالؼ

ای اضائِ ضفبّی ٍ کبهل هطلت زاضتِ ثبضس. ّوچٌیي تسلط کبهل ثطی ثِ طَض کبهل هطبلؼِ ٍ پیطٌْبز

 (ثب شکط زقیق هٌبثغ اضائِ زّس. A4غفحِ  3ذالغِ ای هکتَة اظ هطبلؼبت ّط جلسِ حساقل زض 

 ِثِ غَضت هکتَة ٍ  غِ ای جبهغ ظطیِ ٍ اضائِ ذالزضثبضُ کبضثطز ّط ً اًگلیسیٍ جسیس هؼتجط  هطبلؼِ هقبل

 ضفبّی 

  یب پیطٍاى آى ّب  ًظطیِ پطزاظاىّبیی گَیبی فؼبلیت ّبی هؼطفی سبیت ٍ 

 .جست ٍ جَ ٍ ضٌبسبیی غٍضًبل ّبی ترػػی کِ هتوطکع ثط فلسفِ ٍ ًظطیِ ّبی پطستبضی هی ثبضٌس 

 ِاًجبم توطیي ّبی تفکط اًتقبزی هؼطفی ضسُ زض ّط جلس 

 بت کالسی کِ ثِ هطبلؼِ، توطیي ٍ یب جست ٍ جَ اذتػبظ زازُ هی ضَز. استفبزُ هٌبست اظ سبػ 

  هطبضکت زض ثحث ّب ٍ پبسد گَیی ثِ سَاالت 

  جلسِ ّوبىاضائِ ثِ هَقغ تکبلیف زض 

 گعاضش ضفبّی اظ یک ٍسیلِ سوؼی ـ ثػطی هٌبست استفبزُ ضَز.   زض 

 .لطفبً زض ّوِ جلسبت، ططح زضؼ ضا ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضیس 

 ت اختیبری: فعبلی

  .ّط زاًطجَ هی تَاًس هسئَلیت ازاضُ یک جلسِ ضا ثِ غَضت اًفطازی یب زض گطٍُ ّبی زٍ ًفطُ ثط ػْسُ گیطز

زض ایي غَضت ػالٍُ ثط اًجبم سبیط تکبلیف ٍ اظ جولِ هحتَای هطتجط ثب جلسِ، هَظف ثِ تْیِ یک اثعاض 

ثِ ظثبى اًگلیسی هی ثبضس.  بست اظ قجیل اسالیس پبٍضپَیٌت هطتجط ثب هَضَع تطجیحبًسوؼی ثػطی هٌ

زاضز. ّوچٌیي ازاضُ کالؼ، ثحث ٍ پطسص ٍ پبسد هطبلت اضائِ ثطای زقیقِ ٍقت  40هسئَل جلسِ غطفب 

 ثط ػْسُ هسئَل جلسِ هی ثبضس. ًیع ثب زاًطجَیبى 

  سپطٍغکتَض اسالیز ٍ ٍایت ثطسبیل کمک آمًزشی:  ي

  ایچٌسگعیٌُِ، پبسد کَتب ،تططیحی :وًع آزمًن

 مىببغ پیشىُبدی برای مطبلعٍ: 
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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 ومرٌ اضبفٍ 2+ومرٌ 51 ارزشیببی ياحد وظری

 معیبرَبی ارزشیببی   ومرٌ  تًضیحبت 

، اظ کلیِ اهتیبظات فؼبلیت ّبی غیبت مًجٍ، زاًطجَ زض غَضت 1/0ّط جلسِ 

جلسِ هطثَطِ هحطٍم ذَاّس ضس. زض غَضت غیجت غیط هَجِ یب ثیص اظ حس هجبظ، 

 ت آهَظضی ثطذَضز ذَاّس ضس. هطبثق ثب هقطضا

 حضَض ٍ غیبة  2/1

 ٍ هطبضکت زض ثحث هطبلؼِ پیص اظ کالؼ 5/2 15/0تسلط ثِ هَضَع ٍ هطبضکت زض ثحث ّط جلسِ 

 1/0اضائِ گعاضش هکتَة ّط جلسِ 

 جست ٍ جَ ٍ پبسد ثِ سَاالت ّط جلسِ 3/2 /.2ّط هَضز 

 2 1تسلط ثِ هَضَع 

 

 جلسِ ازاضُ کالؼ ثِ ػٌَاى هسئَل

 4/0تَاًبیی اًتقبل هفبّین 

 /.3استفبزُ اظ اثعاض سوؼی  ثػطی هٌبست 

 3/0هٌجغ هطتجط ٍ استفبزُ اظ هٌبثغ زست اٍل( 3استفبزُ اظ هٌبثغ هتٌَع )حساقل 

 هطبلؼِ هقبلِ ٍ اضائِ ذالغِ ثػَضت هکتَة  4/2 /.6هَضز، ّط هَضز  4حساقل 

هؼطفی سبیت ّب یب غٍضًبل ّبی هطتجط ثب  ّط  /.6 ./1هؼطفی ّط سبیت/غٍضًبل زض کالؼ 

 /.1گعاضش هکتَة زقیق اظ اجعای ّط سبیت ٍ یب هطرػبت ّط غٍضًبل   هَضز( سًِظطیِ پطزاظ )حساقل 

 /.2هَضز، ّطهَضز  5حساقل 

 گعاضش هکتَة ضطٍضی است.

  توطیي ّبی تفکط اًتقبزی 1

 اضائِ ثِ هَقغ تکبلیف   1 تِ هی ضَز. تحَیل گطف زمبن مقررکلیِ تکبلیف هطثَطِ زض 

 آظهَى ًْبیی  4 ثِ غَضت تططیحی، تستی ٍ ... 

هحبسجِ هی ضَز.  20هی ثبضس کِ اضبفِ ثط  2* ًوطُ پصیطش هسئَلیت ازاضُ جلسِ   17

 ًوطُ ثِ کل ًوطُ اضبفِ ذَاّس ضس. 1زض غَضت اًجبم سبیط تکبلیف اضبفِ، ًوطُ هبظاز تب 

 جوغ
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 گیبروبمٍ َفت

  تبریخ مدرس مًضًع مسئًل جلسٍ 

 آضٌبیی ثب هفبّین ظیطثٌبیی هؼطفی زضؼ ٍ  زکتط ذبزهی 

ی
زکتط ذبزه

 

27/6/95 1.  

  .2 3/7/95 تبضیرچِ، اّویت ٍ اًَاع ًظطیِ زکتط ذبزهی

  .3 10/7/95 ًبیتیٌگل: پطستبضی هسضى زکتط ذبزهی ٍ زاًطجَیبى زاٍطلت

  .4 17/7/95 ٍاتسَى: هطاقجت ثیي فطزی "

  .5 24/7/95 پپالٍ: ضٍاثط ثیي فطزی "

  .6 1/8/95 اٍضم: ًقع هطاقجت اظ ذَز "

  .7 8/8/95 اغَل ٍ هجبًی کبضثطز ًظطیِ ّب زکتط ذبزهی 

 ضٍی: سبظگبضی زکتط حسًٌَس 

زکتط حسًٌَس
 

 

15/8/95 8.  

  .9 22/8/95 جبًسَى: سیستن ضفتبضی زکتط حسًٌَس ٍ زاًطجَیبى زاٍطلت

  .10 29/8/95 ّسف کیٌگع: زست یبثی ثِ "

  .11 6/9/95 ػجسا...: هطکالت پطستبضی "

  .12 13/9/95 فطیسهي: پطستبضی ذبًَازُ هحَض  "

  .13 20/9/95 ضاجطظ: اًسبى ٍاحس "

 


