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 : درس ضرح

 ٍ اختصبصی داًص ّوبى ٍاقغ در الگَّب ٍ ّب ًظریِ. است تجرثی داًص هجٌبی ثر تئَریْب ٍ داًص تَلیذ ٍ ػلوی رٍیکرد زائیذُ پرستبری حرفِ رضذ
   کٌذ هی تسْیل ٍ ّذایت را درهبًی ٍ هراقجتی هْبرتْبی ٍ داًص گیری ثکبر ًَُح کِ ّستٌذ پرستبری ٍیژُ

 : كلي ّذف

 در آًْاب  گیاری  ثکابر  ضرٍرت ثب آضٌبئی ضوي ٍ رادُ تَضیح را پرستبری رضتِ در هْن الگَّبی ٍ ّب ًظریِ اًَاع ثتَاًٌذ داًطجَیبى درس پبیبى در
 فرآیٌاذ  کبرثرد ، گرٍُ در اجتوبػی تؼبهالت زهیٌِ در الزم هْبرت ٍ  داًص کست. دٌّذ ضرح را هذل گیری ثکبر ًحَُ ٍ ضرائط هختلف ّبی ػرصِ

 رضاذ  ٍ پیطرفت ثرای فرد ثبلقَُ ٍ ثبلفؼل ّبی تَاًبئی رسبًذى حذاکثر ثِ جْت اجتوبػی گردّوآئی یک اختتبم ٍ حفظ هٌظَر ثِ گرٍُ در پرستبری
 گرٍُ در ثیطتر

 اهذاف کلی 
 ٍ ارتببط بیي آًْب  پرستبریهذل ّبی ًظریِ  ٍ ٍ هطخصبت اصلي هفَْم آضٌبیي بب . 1

  ، فرٍیذ، پیبشُ، برى ، بک ٍ ...(اریک برىكبربرد ًظریِ ّبی هْن در رٍاًپرستبری) اریکسَى، . 2

ى، لیذا ّبل، آضٌبیي بب ًظریِ پردازاى ٍ ارائِ دٌّذگبى هذلْبی هختلف پرستبری )فلَرلٌس ًبیتیٌگل، رٍی، اٍرم، جبًسَى، ٍاتسَ.  3

 (ٍ ...... پپالٍ، في ػبذا...، كیٌگس، فریذهي ٍ راجرز

 اصَل ، ضرایظ ٍ بکبر گیری ًظریِ ّب در رٍاًپرستبری .4
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 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه 

 جلسه اول: 

 آًْب يبی ارتببط ٍ  پرستبری ّبی هذل ٍ  ًظریِ اصلي هطخصبت ٍ هفَْم بب آضٌبیي هذف کلی:

 در پبیبى داًطجَ لبدر ببضذ: اهذاف ویژه:

 هفَْم ًظریِ ٍ هذل در پرستبری را تؼریف ًوبیذ. 1-1

 تبیخچِ هذل ٍ ًظریِ در پرستبری را بیبى كٌذ. 2-1

 اًَاع هذل ّب در پرستبری را ًبم ببرد.  3-1

 هطخصبت اصلي ًظریِ را بیبى كٌذ.  4-1

  تَضیح دّذ. ارتببط بیي اجسای اصلي ًظریِ  را  5-1

 اّویت كبربرد هذل ّب ٍ ًظریِ ّب را در پرستبری تَضیح دّذ.  6-1

 

 جلسه دوم:

 آضٌبیي ٍ كبربرد تئَری فرٍیذ در رٍاًپرستبری : هذف کلی 

 : در پبیبى داًطجَ لبدر ببضذ: اهذاف ویژه

  هفبّین اصلي در تئَری فرٍیذ را بیبى كٌذ.   1-2

 ا تَضیح دّذ. هراحل هختلف تئَری فرٍیذ ر  2-2

 كبربرد تئَری فرٍیذ را در رٍاى  پرستبری تَضیح دّذ.  3-2

 وم:جلسه س

 در رٍاًپرستبری  پیبشُ  ٍ  : آضٌبیي ٍ كبربرد ًظریِ  بکهذف کلی

 : در پبیبى داًطجَ لبدر ببضذ: اهذاف ویژه

 را بیبى كٌذ.   ّین اصلي در ًظریِ  بکبفه  1-3

 َضیح دّذ. را ت هراحل هختلف ًظریِ  بک  2-3

 را در رٍاى  پرستبری تَضیح دّذ. كبربرد ًظریِ  بک  3-3

 ضرایظ ٍ اصَل بکبرگیری ًظریِ را تَضیح دّذ.  4-3

 هفبّین اصلي در تئَری پیبشُ را بیبى كٌذ.    5-3

 هراحل هختلف تئَری پیبشُ را تَضیح دّذ.   6-3

 كبربرد تئَری پیبشُ را در رٍاى  پرستبری تَضیح دّذ.  7-3

 ضرایظ ٍ اصَل بکبرگیری ًظریِ را تَضیح دّذ 8-3
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 :جلسه چهارم 

 اریکسَى در رٍاًپرستبری آضٌبیي ٍ كبربرد تئَری : هذف کلی

 : در پبیبى داًطجَ لبدر ببضذ: اهذاف ویژه

 .  لي در تئَری اریکسَى را بیبى كٌذهفبّین اص  1-4

 هراحل هختلف تئَری اریکسَى را تَضیح دّذ.   2-4

 را در رٍاى  پرستبری تَضیح دّذ. اریکسَى كبربرد تئَری  3-4

 را تَضیح دّذ تئَریضرایظ ٍ اصَل بکبرگیری   4-4

 

 جلسه پنجن:

 : آضٌبیي ٍ كبربرد ًظریِ جبًسَى در رٍاًپرستبری هذف کلی

 : در پبیبى داًطجَ لبدر ببضذ: اهذاف ویژه

 هفبّین اصلي در ًظریِ جبًسَى را بیبى كٌذ.    1-5

 هراحل هختلف ًظریِ جبًسَى را تَضیح دّذ.   2-5

 كبربرد ًظریِ جبًسَى را در رٍاى  پرستبری تَضیح دّذ.  3-5

 ضرایظ ٍ اصَل بکبرگیری ًظریِ را تَضیح دّذ.  4-5

 جلسه ضطن: 

 در رٍاًپرستبری  سَلیَاى: آضٌبیي ٍ كبربرد ًظریِ هذف کلی

 : در پبیبى داًطجَ لبدر ببضذ: اهذاف ویژه

 را بیبى كٌذ.   سَلیَاىهفبّین اصلي در ًظریِ   1-6

 را تَضیح دّذ.  سَلیَاىهراحل هختلف ًظریِ   2-6

 را در رٍاى  پرستبری تَضیح دّذ.  سَلیَاىكبربرد ًظریِ  3-6

 ضرایظ ٍ اصَل بکبرگیری ًظریِ را تَضیح دّذ.   4-6

 :هفتنجلسه 

 : آضٌبیي ٍ كبربرد ًظریِ رٍی در رٍاًپرستبری هذف کلی

 : در پبیبى داًطجَ لبدر ببضذ: اهذاف ویژه

 هفبّین اصلي در ًظریِ رٍی را بیبى كٌذ.    1-7

 هراحل هختلف ًظریِ رٍی را تَضیح دّذ.   2-7

 كبربرد ًظریِ رٍی را در رٍاى  پرستبری تَضیح دّذ.  3-7

 ضرایظ ٍ اصَل بکبرگیری ًظریِ را تَضیح دّذ.   4-7
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 جلسه هطتن:

 در رٍاًپرستبری  َئٍ پپال اریک برىٍ كبربرد ًظریِ   : آضٌبیيهذف کلی

 : در پبیبى داًطجَ لبدر ببضذ: اهذاف ویژه

 را بیبى كٌذ.   هفبّین اصلي در ًظریِ اریک برى  1-8

 را تَضیح دّذ. هراحل هختلف ًظریِ  اریک برى  2-8

 را در رٍاى  پرستبری تَضیح دّذ.  كبربرد ًظریِ اریک برى 3-8

 َ را بیبى كٌذ.  ئاصلي در ًظریِ پپال فبّینه 4-8

 َ را تَضیح دّذ. ئهراحل هختلف ًظریِ پپال  6-8

 َ را در رٍاى  پرستبری تَضیح دّذ. ئكبربرد ًظریِ پپال 7-8

 را تَضیح دّذ. َ ئٍ پپال اریک برى ّبیضرایظ ٍ اصَل بکبرگیری ًظریِ   8-8

 :جلسه نهن

 رٍاًپرستبری  : آضٌبیي ٍ كبربرد ًظریِ اٍرم درهذف کلی

 : در پبیبى داًطجَ لبدر ببضذ: اهذاف ویژه

 هفبّین اصلي در ًظریِ اٍرم را بیبى كٌذ.    1-9

 هراحل هختلف ًظریِ اٍرم را تَضیح دّذ.   2-9

 كبربرد ًظریِ اٍرم را در رٍاى  پرستبری تَضیح دّذ.  3-9

 ضرایظ ٍ اصَل بکبرگیری ًظریِ را تَضیح دّذ.   4-9

 :دهنجلسه 

 : آضٌبیي ٍ كبربرد ًظریِ راجرز در رٍاًپرستبری ذف کلیه

 : در پبیبى داًطجَ لبدر ببضذ: اهذاف ویژه

 هفبّین اصلي در ًظریِ راجرز را بیبى كٌذ.    1-11

 هراحل هختلف ًظریِ راجرز را تَضیح دّذ.   2-11

 كبربرد ًظریِ راجرز را در رٍاى  پرستبری تَضیح دّذ.  3-11

 َل بکبرگیری ًظریِ را تَضیح دّذ. ضرایظ ٍ اص 4-11

 :زدهنیاجلسه 

 : آضٌبیي ٍ كبربرد ًظریِ ٍاتسَى در رٍاًپرستبری هذف کلی

 : در پبیبى داًطجَ لبدر ببضذ: اهذاف ویژه

 هفبّین اصلي در ًظریِ ٍاتسَى را بیبى كٌذ.   1-11

 هراحل هختلف ًظریِ ٍاتسَى را تَضیح دّذ.   2-11

 كبربرد ًظریِ ٍاتسَى را در رٍاى  پرستبری تَضیح دّذ.  3-11

 ضرایظ ٍ اصَل بکبرگیری ًظریِ را تَضیح دّذ. 4-11
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 :دهندوازجلسه 

 كیٌگ  ّبی ّبل، فریذهي،ٍ كبربرد ًظریِ  ، ًمذ: آضٌبیيهذف کلی

 : در پبیبى داًطجَ لبدر ببضذ: اهذاف ویژه

 را بیبى كٌذ.  كیٌگ  هي،فریذ ّبل، ّبیهفبّین اصلي در ًظریِ   1-12

  را تَضیح دّذ.كیٌگ  ّبل، فریذهي،هراحل هختلف ًظریِ   2-12

 را تَضیح دّذ.  ّبی فَق  ضرایظ ٍ اصَل بکبرگیری ًظریِ 3-12

 

 :دهنسیسجلسه 

 ، هبرگبرت ًیَهي ٍ في ػبذا...: آضٌبیي، ًمذ ٍ كبربرد ًظریِ ّبی  اٍرالًذٍهذف کلی

 َ لبدر ببضذ: : در پبیبى داًطجاهذاف ویژه

 را بیبى كٌذ.  ، هبرگبرت ًیَهي ٍ في ػبذا...اٍرالًذٍ  هفبّین اصلي در ًظریِ ّبی  1-13

 را تَضیح دّذ. ، هبرگبرت ًیَهي ٍ في ػبذا...اٍرالًذٍّبی هراحل هختلف ًظریِ   2-13

 ضرایظ ٍ اصَل بکبرگیری ًظریِ ّبی فَق  را تَضیح دّذ 3-13

 

 رٍش تذریس :

 بحث گرٍّي ، پرسص ٍ پبسخ سخٌراًي ،   

 رسبًِ ّبی كوک آهَزضي : 

 ٍایت برد ، دیتبپرٍشكتَر            

 سٌجص ٍ ارزضیببي :

 امتحان كتبي پايان ترم:

 دارد

 شيوه ارزشيابي واحد نظري

، ترايل وذيکیىگ، َىذرسًن، ویًمه، ايرال فریذمه،َال، از وظریٍ َای پرستاری مربًط بٍ  وظریٍ ديوقذ  کتبی ارائٍ صذدر04

 لیىىگر ي ..... ، ريزماری پارسی، پاترسًن ي زدراد، فی عبذا.. بی، 

 ارائٍ یک سمیىار در مًرد وظریٍ َا درصذ14

    امتحان پایان ديرٌ درصذ 04

 

 همررات درس ٍ اًتظبرات از داًطجَ :
 هَثرتر   ثِ ًکبت ریل تَجِ کٌذ: ثب تَجِ ثِ حجن هطبلت ٍ اًتساػی ثَدى آى از داًطجَ اًتظبر هی رٍد جْت یبدگیری

 حضَ رهٌظن ٍ دلیك در كالس  -1

 ضركت در بحث گرٍّي  -2

 هغبلؼِ لبلي  -3

 هراجؼِ بِ هٌببغ هؼرفي ضذُ  -4

 عبك برًبهِ  ًمذ ًظریِ داًطجَیي ٍ ارائِ  سیویٌبرارائِ  -5
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 ساعت( 62واحد ) 5/0واحد كارآموزي: 

    زمان بىذی شذٌعرصٍ: کشیک در بخشُای رياوپسشکی با تًجٍ بٍ بروامٍ 

 شيوه ارزشيابي واحد كارآموزي

اًتخبة یک هذل ٍ ثررسی ضرائط ٍ ًحَُ ثکبر گیری آى در یکی از ػرصِ  04 
  )گسارش کتجی ٍ ضفبّی  (                   ّبی حرفِ ای  

 حضًر فعال ي بحث گريَی   04

  جمع 144

 
 

 ثسوِ تؼبلی

 جذٍل زهبًجٌذی درس
 16-18ٍ  14-16طٌجِ یکرٍز ٍ سبػت جلسِ : 

 ٍسیلِ كوک آهَزضي رٍش تذریس هذرس تبریخ ٍ سبػت هَضَع درس ردیف

1 
تؼریف ًظریِ ٍ الگَی پرستبری ٍ 

 تبریخچِ
 جلسِ اٍل

12-10 
 دكتر اهیر جاللي

بحث  –سخٌراًي 

 گرٍّي
 ٍایت برد ، دیتب پرٍشكتَر

 جلسِ دٍم ًظریِ فرٍیذ  2
18-16 

بحث  –سخٌراًي  بٌْبم خبلذی

 گرٍّي
 ٍایت برد ، دیتب پرٍشكتَر

 جلسِ سَم پیبشُ ًظریٍِ  ًظریِ بک 3
12-10 

بحث  –سخٌراًي  دكتر اهیر جاللي

 گرٍّي
 ٍایت برد ، دیتب پرٍشكتَر

 جلسِ چْبرم ًظریِ اریکسَى 4
18-16 

بحث  –سخٌراًي  بٌْبم خبلذی

 گرٍّي
 ٍایت برد ، دیتب پرٍشكتَر

 جلسِ پٌجن ًظریِ جبًسَى 5
12-10 

بحث  –سخٌراًي  دكتر اهیر جاللي

 گرٍّي
 ٍایت برد ، دیتب پرٍشكتَر

 جلسِ ضطن      ًظریِ سَلیَاى 6
18-16 

 خبلذی بٌْبم
بحث  –سخٌراًي 

 گرٍّي
 ٍایت برد ، دیتب پرٍشكتَر

 جلسِ ّفتن ًظریِ اٍرم 7
12-10 

 دكتر اهیر جاللي
بحث  –سخٌراًي 

 گرٍّي
 ٍایت برد ، دیتب پرٍشكتَر

 جلسِ ّطتن  ًظریِ پپلَ ٍ ریک برىًظریِ ا 8
18-16 

 خبلذی بٌْبم
بحث  –سخٌراًي 

 گرٍّي
 ٍایت برد ، دیتب پرٍشكتَر

 جلسِ ًْن ًظریِ رٍی 9
12-10 

 دكتر اهیر جاللي
بحث  –سخٌراًي 

 گرٍّي
 ٍایت برد ، دیتب پرٍشكتَر

 جلسِ دّن ًظریِ  راجرز 11
12-10 

 جاللي اهیر دكتر
بحث  –سخٌراًي 

 گرٍّي
 برد ، دیتب پرٍشكتَر ٍایت

 جلسِ یبزدّن ًظریِ ٍاتسَى 11
12-10 

 جاللي اهیر دكتر
بحث  –سخٌراًي 

 گرٍّي
 ٍایت برد ، دیتب پرٍشكتَر

 جلسِ دٍازدّن داًطجَیي هغبلؼبت – ًظریِ ًمذ ارائِ 12
12-10 

 دكتر اهیر جاللي

 د اًطجَیبى

بحث  –سخٌراًي 

 گرٍّي
 ٍایت برد ، دیتب پرٍشكتَر

 جلسِ سیسدّن هغبلؼبت داًطجَیي –ًمذ ًظریِ  ارائِ 13
12-10 

جاللي  اهیر دكتر

 داًطجَیبى 

بحث  –سخٌراًي 

 گرٍّي
 ٍایت برد ، دیتب پرٍشكتَر
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