
 

 طرح جامع تدریس

  (Course Plan)  
 

 شماره درس:                                                            ، الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنهانظريه ها  عنوان درس :

 1044-1041اول   نيمسال :                                                  1ترم  رشته سالمت جامعه پرستاری ارشد دانشجويان کارشناسی گروه فراگير : 

 واحد کارآموزی   1 -وحد نظری 1واحد  نوع واحد:  2تعداد واحد:                                 دکتر شهال خسروان :  مدرس

 محل برگزاری: کالس درس و محيط های بالين بر اساس برنامه

 روز ارائه درس:                                           ساعت:                                                 پيشنياز: ندارد              

رشد حرفه پرستاری ناشی از رویکرد علمی و تولید دانش و تئوری ها بر مبنای دانش تجربی است. نظریه ها و : شرح درس

ژه پرستاری هستند که نحوه بکار گیری دانش و مهارت های مراقبتی و درمانی الگوهای در واقع همان دانش اختصاصی و وی

 را هدایت و تسهیل می کند.

ها و الگو های مهم در رشته  پرستاری سالمت جامعه و بکار گیری آنها در  نظریه انواعآشنایی  فراگیران با  :هدف کلی درس 

  پرستاری بر اساس فرآیند عرصه های مختلف پرستاری سالمت جامعه

 هداف اختصاصی:ا

 پس از پايان درس از دانشجويان محترم انتظار مي رود:

 ساعت( 11الف: نظری) 

   عمومی سیستم ها و نظریه نیازهای اساسی  هیاز جمله نطر یپرستار ندیساز فرآ ریز ینظریه ها ،اهمیت، مفهوم ، اجزا

دجو را تشریح نمایند.مد پرستاری کاربرد فرآیند پرستاری در ارائه مراقبت و بشر

   ،توضیح  پرستاری مبتنی بر نظریه های پرستاری را چرایی نیاز به ضمن مرور تاریخچه نظریه و مدل ها در پرستاری

.دهند

 تعاریف و مفهوم مرتبط با نظریه و مدل پرستاری را بیان نمایند

  را توضیح دهندها ومدل های پرستاری مفاهیم مورد استفاده در ساخت نظریه  اژه ها و و.

 تفاوت مدل  با نظریه پرستاری مبتنی بر مطالعات و بررسی های  تکمیلی را توضیح دهند

 نایتینگل، روی، اورم، جانسون، واتسون، فریدمن، کینگ، راجرز، پپلو و ضمن آشنایی با  برخی نظریه پردازان پرستاری (

.آنها را بیان نمایندهای  نظریهمفاهیم عمده و کاربرد پیش فرض ها ،  عبدا....(

 

 

 




 ساعت( 11)  ب. کارآموزی

درمانی و بیمارستانها(  با انتخاب حداقل  -در عرصه های ارائه خدمات سالمت جامعه) مراکز بهداشتیدانشجویان با حضور 

ارتقا سالمت الگوی معرفی شده مبتنی بر شرایط مددجویان ، این نظریه /الگو را به منظور ارائه مراقبت پرستاری برای  یک

.دهده آن را به صورت کتبی و شفاهی ارائ مددجو/مددجویان  بکار برده و گزارش

  :شيوه تدريس 

 .دانشجویی  ارانه تکالیف  به منظور فردیمطالعه  بحث، پرسش و پاسخ و سخنرانی،بخش نظری: 

 .الگوی تدریس: پیش سازمان دهنده، بحث گروهی متمرکز

  Clinical Nursing Care Conference کنفرانس مراقبت پرستاری، بالین پرستاری و بت پرستاریمطالعه مراقبخش کار آموزی: 

 آموزشی: وسايل کمک

 .وتر، ویژوالیزر، اورهد، وایت بوردیکامپ
 

 فعاليتهای دانشجو:

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

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

  ینی)بالیک نظریه یا مدل و بررسی شرایط و نحوه بکار گیری آن در یکی از عرصه های سالمت جامعهانتخاب / 

 آنکتبی و شفاهی  گزارش هئو ارابرای یک مددجو مناسب   آن بر اساستدوین برنامه مراقبتی و (یدرمان یبهداشت

  ( پروژه کارآموزی)


 : کارآموزی -در بخش های نظری ارزشيابی دانشجو

 

 نمره درصد شرح فعاليت رديف

 2 %11 و نقد آنان و کارآموزی نظری حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی  1

 2 %11 مطابق برنامه یحضور منظم و شرکت فعال کارآموز 2

 2 %11 (پروژه کار آموزیارائه گزارش شفاهی)  

 6 %31 پروژه کار آموزیارائه گزارش کتبی  

 8 %41  آزمون تراکمی 3

 21 %111 جمع

 

 



 ))  طراحی پيشگام تدريس  (( 

 
 استاد  اهداف  جلسات موضوع تاريخ جلسه

آغییاز و و معارفه،ارزشییبابی    اول  

 تبببو انتظارات

 دکنر خسروان  اهداف تعببو_جا ابی _اطمبنان از داشتو پبشنبازها-برقراری ارتباط

  

های  نظر هو  فرا ند پرستاری   دوم

عمومی   ز ر ساخت آن) نظر ه

سبستمها و نبازهای اساسیی 

 (بشر

 جلسه از فراگبر انتظار می رود که : در پا ان هر 

 مفهوم فرآ ند پرستاری را ببان نما د.-1

 فرآ ند پرستاری را با روش علمی مقا سه نما د -2

تی برای میددجود  قادر به ،ی بامراحل فرآ ند پرستاریضمو آشنا   – 3

 انتخابی باشد.

 د نما انبرا ب یپرستار ند ها  در فرآ ستمبس یعموم ه کاربرد نظر. 4

 د نما انبرا ب یپرستار ند در فرآ  یعموم یها ازبن کاربرد.5

 ر خسروان تدک

  

نظر یه و نظر یه پیردازی در    سوم

 ) آزمون تشخبصی(پرستاری

 با تار خچه  و روند توسعه نظر ه پردازی در پرستاری آشنا شود.1

 اهمبت و کاربرد نظر ه پردازی در پرستاری را ببان نما د.2

 مفاهبم و اجزا اساسی در نظر ه ها را توضبح دهد.3

 انواع تئوری را ببان نما ند .4

 تفاوت تئوری و مدل را   با ببان نمونه توضبح دهند.5

 برد نظر ه های را ج  در پرستاری را توضبح دهدمفاهبم و کار .6 

 خسروان   دکتر

آشنا ی با برخی نظر ه هیای   چهارم

پیب  فیره هیا، ) پرستاری

و  مفییاهبم، قابلبییت کییاربرد

 محدود ت ها ی آنها(

 روینا تبنگل، 

 آنها( یها  ت کاربردو محدود تبقابل م،بمفاه پب  فره ها، )

 خسروان   دکتر

برخی نظر ه هیای آشنا ی با   پنجم

) پیب  فیره هیا، پرستاری

مفییاهبم، قابلبییت کییاربرد و 

)[زمون  محدود ت ها ی آنها(

 ((ین تکو

 اورم

 آنها( یها  ت کاربردو محدود تبقابل م،بمفاه پب  فره ها، )

 خسروان   دکتر

آشنا ی با برخی نظر ه هیای   ششم

) پیب  فیره هیا، پرستاری

مفییاهبم، قابلبییت کییاربرد و 

)[زمون  ی آنها( محدود ت ها

 ((ین تکو

 جانسون

 آنها( یها  ت کاربردو محدود تبقابل م،بمفاه پب  فره ها، )

 خسروان   دکتر

  ینظر ه هیا یبا برخ  یآشنا  هفتم

سالمت  پرستاریپر کاربرد در 

 جامعه

 دکنر خسروان   آنها( یها  ت کاربردو محدود تبقابل م،ب) مفاهپندر یمدل ارتقا سالمت

  ینظر ه هیا یبا برخ  یناآش  هشتم

سالمت  پرستاریپر کاربرد در 

 جامعه

 خسرواندکتر آنها( یها  ت کاربردو محدود تبقابل م،ب) مفاه تئوری نبومو 

آشنا ی با برخی نظر یه  ادامه  نهم

) مفییاهبم، هییای پرسییتاری

قابلبت کاربردو محدود ت ها 

 ی آنها(

 ..راجرز، پپلو و عبدا. نگ،بک دمو، واتسون، فر

 آنها( یها  ت کاربردو محدود تبقابل م،ب) مفاه

 

 دانشجو ان



در  یپرسیتار یها ه بر مدل ها و نظر یمبتن یارائه برنامه مراقبت پرستار  یپروزه کارآموز یارائه شفاه  دهم

 ان یو بحث و بررس ان توسط دانشجو ینببخ  بال

-ان دانشیییجو

 مدرس درس

رائه برنامه مراقبت پرستاری مبتنی بر مدل ها و نظریه های پرستتاری رر بشت  ا ارائه شفاهی پروزه کارآموزی  يازدهم
 بالینی توسط رانشجویان و بحث و بررسی ان

-دانشیییجو ان

 مدرس درس

 دانشجو ان  آزمون تراکمی   دوازدهم
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