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 :هدف كلي
 نحوه  ، اصول و  ادهدانواع نظریه ها و الگوهای مهم در رشته پرستاری را توضیح  قادر باشند در پایان درس دانشجویان 

و در نهایت  دانش و مهارتهای مراقبتی و درمانی را  بر اساس  شرح دهند بالینی عرصه های مختلف در را  مدل ها بکارگیری 
  این مدل ها هدایت و تسهیل کنند.

 
 

 جلسات: کلی اهداف
 

 با مفهوم و مشخصات اصلي نظریه و مدل های پرستاری و ارتباط بین آنها آشنایی 1-
 پرستاری در پنداشتی های مدل و نظریه ساخت و آشنایی با اصول 2-
 و کاربرد آن در پرستاری روی سازگاری با مدلآشنایی  3-
 و کاربرد آن در پرستاری   اورم مرالبتی خود آشنایی با مدل 4-

 آشنایی با مدل فلورانس نایتینگل و کاربرد آن در پرستاری  -5
 آشنایی با مدل رفتاری جانسون و کاربرد آن در پرستاری -6 
 ن در پرستاریکاربرد آو  آشنایی با نظریه تكاملي پپالو -7
 و کاربرد آن در پرستاری راجرز مارتا آشنایی با مدل -8
 و کاربرد آن در پرستاری مدل کینگ شنایی با آ - 9

 و کاربرد آن در پرستاری بنر پاتریشیا آشنایی با الگوی - 01
 و کاربرد آن در پرستاری اورالندو پرستاری فرایند آشنایی با نظریه -00
 
 
 
 

 رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه 
 :جلسه اول
 با مفهوم و مشخصات اصلي نظریه و مدل های پرستاری و ارتباط بین آنها شنایی آهدف کلی:

 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد
 .مفهوم نظریه و مدل در پرستاری را تعریف نماید 1 - 1
 .بیان كندیخچه مدل و نظریه در پرستاری را رتا 1 - 2
 .انواع مدل ها در پرستاری را نام ببرد 1 - 3
 .مشخصات اصلي نظریه را بیان كند 1 - 4
 .ارتباط بین اجزای اصلي نظریه را توضیح دهد 1 - 5
 .اهمیت كاربرد مدل ها و نظریه ها را در پرستاری توضیح دهد 1 - 6

 
 

پرستاری سالمندان ارشد ترم اول کارشناسی: آنها                            فراگیران کاربرد و پرستاریی الگوها ها، نظریه:  درس عنوان  

     01-01ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیران : شنبه ها نظری                                                      5/0تعداد واحد: 

عباسیدکتر پروین : مدرس           97-98 اول نیمسال                   01-06چهارشنبه :  برگزاری زمان                   

ندارد:  همزمان یا نیاز پیش دروس  



 :جلسه دوم
 ای پنداشتی در پرستاریآشنایی با اصول و ساخت نظریه و مدل ههدف کلی: 

 
 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 پیش فرض، محدوده و قلمرو، پارادایم و متاپارادایم را تعریف کند. 2 - 1
 .انواع نظریه را شناسایی و تعریف کند 2 - 2
 .کند بیان را پژوهش و بالین در نظریه کاربردهای 2 - 3

 بیان کند. تفاوت مدل پنداشتی و تئوری را 1-1
 فرآیند گسترش نظریه را شرح دهد. 1-5
 

 :جلسه سوم
 آشنایی با مدل سازگاری روی و کاربرد آن در پرستاریهدف کلی: 

 
 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 
 .را بیان كندمدل سازگاری روی مفاهیم اصلي در  3 - 1
 اساس نظریه روی تعریف کند.مفاهیم سیستم سازگاری و مشکالت سازگاری را بر  3 - 2
 انواع محرک های موثر بر رفتار را تعریف کند . 3 - 3
 .شرایط و اصول بکارگیری نظریه را توضیح دهد 3 - 4
 مدهای سازگاری بر اساس نظریه روی را شرح دهد. .3 - 5
 مراحل فرایند پرستاری را در هر یک از مدهای سازگاری شرح دهد. .3 - 6
 صول بکارگیری مدل اسازگاری را توضیح دهد.شرایط و ا 3 - 7

 
 :جلسه چهارم
 آشنایی با مدل خود مراقبتی اورم و کاربرد آن در پرستاری  هدف کلی: 

 
 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 
 نظریه خود مراقبتی اورم را تعریف کند. 4 - 1
 دهد.نیازهای مختلف خود مراقبتی را بر شمرده و توضیح  4 - 2
 .ر پیش فرض های مدل اورم را بیان کند 4 - 3
 .را توضیح دهد مدل اورمشرایط و اصول بکارگیری  4 - 4

 
 :جلسه پنجم
 آشنایی با مدل فلورانس نایتینگل و کاربرد آن در پرستاریهدف کلی: 

 
 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 .كندرا بیان مدل نایتینگل مفاهیم اصلي در  5 - 1
 .را توضیح دهدمدل نایتینگل مراحل مختلف  5 - 2
 .را در پرستاری توضیح دهدمدل نایتینگل كاربرد  5 - 3
 .را توضیح دهد مدلشرایط و اصول بکارگیری  5 - 4

 
 :جلسه ششم
 آشنایی با مدل رفتاری جانسون و کاربرد آن در پرستاریهدف کلی: 

 
 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 
 .مفهوم انسان را به عنوان سیستم رفتاری تحلیل کند 6 - 1
 خرده سیستم های مربوط به نظریه جانسون را نام ببرد . 6 - 2
 چهار عنصر ساختاری که بر هر خرده سیستم موثر است را نام ببرد. 6 - 3
 مفاهیم عمده نظریه جانسون را تعریف کند. - 6 - 4



 اساس نظریه جانسون نام ببرد.  تشخیص های پرستاری را بر  5- 6
 :جلسه هفتم
 آشنایی با نظریه تكاملي پپالو و کاربرد آن در پرستاریهدف کلی: 

 
 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 .را بیان كند پپالومفاهیم اصلي در نظریه  7 - 1
 پیش فرض های نظریه پپالو را بیان کند 7 - 2
 با ذکر مثال شرح دهد.را در روان پرستاری پپالو  كاربرد نظریه 7 - 3
 .شرایط و اصول بکارگیری نظریه را توضیح دهد 7 - 4

 
 :هشتم جلسه
 آشنایی با مدل مارتا راجرز و کاربرد آن در پرستاری  :کلی هدف

 . 
 :باشد قادر دانشجو پایان در :ویژه اهداف
 .كند بیان رامدل مارتا راجرز  در اصلي مفاهیم 8 - 1
 پیش فرض های واضح و پنهان مارتا راجرز را بیان کند. 8 - 2
 .اصول سه گانه مدل  را توضیح دهد. 8 - 3
 .كند بیان متاپارادایم ها را در این مدل  8 - 4
 .کاربرد نظریه را در بالین و آموزش بیان نماید 8 - 6
 دو مورد از اجرای نظریه در بالین را بر اساس مقاالت نقد کند. 8 - 7

 
 :نهم جلسه
 آ شنایی با مدل کینگ و کاربرد آن در پرستاری :کلی هدف

 
 :باشد قادر دانشجو پایان در :ویژه اهداف
 .كند بیان رامدل کینگ  در اصلي مفاهیم 9 - 1
 .دهد توضیح رامدل کینگ  مختلف مراحل 9 - 2
 .دهد توضیح پرستاری در رامدل کینگ  كاربرد 9 - 3
 .دهد توضیح رامدل کینگ  ی بکارگیر اصول و شرایط 9 - 4

 
 :دهم جلسه
 آشنایی با الگوی پاتریشیا بنر و کاربرد آن در پرستاری :کلی هدف

 
 :باشد قادر دانشجو پایان در :ویژه اهداف

 .كند بیان را بنر نظریه در اصلي مفاهیم 10 - 1
 مراحل تکامل مهارت های پرستاری را بر اساس این مدل بیان کند. 10 - 2
 .دهد توضیح پرستاری بنر را در نظریه كاربرد 10 - 3
 .دهد توضیح را نظریه بکارگیری اصول و شرایط 10 - 4

 
 :یازدهم جلسه
 آشنایی با نظریه فرایند پرستاری اورالندو و کاربرد آن در پرستاری :کلی هدف

 
 :باشد قادر دانشجو پایان در :ویژه اهداف

 د.پرستاری را بیان کنپیش فرض های نظریه فرایند  11 - 1
 پارادایم پرستاری در این نظریه را تعریف نماید. 11 - 2
 .دهد توضیح پرستاری اورالندورا در نظریه كاربرد 11 - 3
 .دهد توضیح را نظریه بکارگیری اصول و شرایط 11 - 4

 : تدریس روش
 فضای مجازی -پاسخ و پرسش ، گروهي بحث ، سخنراني

 : آموزشي كمک های رسانه
 اینترنت -دیتاپروژكتور ، برد وایت
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 ارزشیابی  سنجش و

سهم از نمره) بر حسب  روش آزمون

 درصد نمره(

 ساعت تاریخ

 و مدل یک انتخاب پروژه ارائه

 بکارگیری نحوه بررسی

 ارائه و عرصه در آن

 کتبی و شفاهی

 هفته 2تا انتخاب نمره( %6 )30

 کالس شروع از بعد

از جلسه دهم  ارائه

 به بعد 

 

16-14 

 ها، تازه مقاله 4 ارائه تکالیف

 و مفاهیم نقد و کاربرد

 پرستاری های نظریه

 قیطرمتعاقبا از  نمره( %4 )20

اداره آموزش اعالم 

 گردد یم

 

---------------- 

  بحث در فعال شرکت حضورفعال درکالس

 روهیگ

  در طول ترم نمره( %2)10

ترم پایان آزمون  برنامه اساس بر نمره( 8%)40 کتبی آزمون برگزاری 

دانشکده آموزش  

 



 

 

 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو : 

  

 یو به منظور بهره بردار یزمان تیدرس و تنوع مطالب و محدود تیو حساس تیبا توجه به اهم رودکهیانتظار م زیعز انیاز دانشجو 

 : ندیتوجه نما لیبه نکات ذ شتریهر چه ب

در  یو در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال ندیشده مراجعه و مطالب ارائه شده در کالس را مطالعه نما یبه منابع معرف  - 1

  ندیمشاوره بامدرس مربوطه مطرح نما یساعتها

 دارد (  ریتأث یابیدرکالس در ارزش بتی)غ دیده تیدر تمام جلسات اهم یبه حضور منظم توام با آمادگ  - 2

 دیکالس شرکت فعال داشته باش یگروه های بحث در – 3

 برنامه طبق نظریه نقد ارائه و دانشجویی سیمینار ارائه 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول زمانبندی برنامه

 

                                     آنها کاربرد و پرستاری الگوهای ها، نظریهتقویم درس 

 

 ساعت  مدرس کالس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 25/6/79 
 

 و نظریه اصلي مشخصات و مفهوم با آشنایی

 آنها بین ارتباط و پرستاری های مدل

 

دکتر پروین  5

 عباسی

14-16 

 مدل و نظریه ساخت و اصول با آشنایی 2/9/79 2

 پرستاری در پنداشتی های

دکتر پروین  5

 عباسی

14-16 

 کاربرد و روی سازگاری مدل با آشنایی 7/9/79 3

 پرستاری در آن

دکتر پروین  5

 عباسی

14-16 

 و اورم بتیقمرا خود مدل با آشنایی 23/9/79 4

 پرستاری   در آن کاربرد
 

دکتر پروین  5

 عباسی

14-16 

 و نایتینگل فلورانس مدل با آشنایی 30/9/79 5

 پرستاری در آن کاربرد

دکتر پروین  5

 عباسی

 
14-16 

6 9/8/79 
 

 و جانسون رفتاری مدل با آشنایی

 پرستاری در آن کاربرد

دکتر پروین  5

 عباسی

14-16 

 کاربرد و پپالو تکاملی نظریه با آشنایی 14/8/79 9

 پرستاری در آن

دکتر پروین  5

 عباسی

14-16 

 آن کاربرد و راجرز مارتا مدل با آشنایی 21/8/79 8

 پرستاری در

 

دکتر پروین  5

 عباسی

14-16 

 در آن کاربرد و کینگ مدل با آشنایی 28/8/79 7

 پرستاری

دکتر پروین  5

 عباسی

14-16 

10 5/7/79 
 

 کاربرد و بنر پاتریشیا الگوی با آشنایی

 پرستاری در آن

دکتر پروین  5

 عباسی

14-16 

 پرستاری فرایند نظریه با آشنایی 11/7/79 11

 پرستاری در آن کاربرد و اورالندو

دکتر پروین  5

 عباسی

14-16 

 16-14 دانشجو 5 پروژه های دانشجویان   12

 16-14 دانشجو 5 دانشجویان های پروژه  13

 16-14 دانشجو 5 دانشجویان های پروژه  14
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 دکتر امیر جاللی            دکتر پروین عباسی                        دکتر پروین عباسی

 تاریخ ارسال:           تاریخ ارسال:               تارخ تحویل:

 

 

 16-14 دانشجو 5 دانشجویان های پروژه  15

 16-14 دانشجو 5 دانشجویان های پروژه  16

 16-14 دانشجو 5 دانشجویان های پروژه  19


