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دانشگاه علوم پسشکی زنجان  

دانشکده پرستاری ومامایی 

  

  Course Plan دورهدرس طرح 
 

 هطرػبت فراگیراى هطرػبت زرس

 زاًطکسُ پرستبری ٍهبهبيی  سالهت جبهؼِ ٍ کبرثرز آى ّب پرستبری، الگَّبی ًظريِ ّب :ػٌَاى ٍاحس زرسی

 ی سالهت جبهؼِپرستبر :رضتِ تحػیلیًظری  ٍ کبرآهَزی : ًَع ٍاحس زرسی

 کبرضٌبسی ارضس :هغقغ تحػیلی :-کبرٍرزی 1 :کبرآهَزی :-ػولی 1 :ًظری تؼساز ٍاحس

 :ًظری        تؼساز سبػت

17 

 سبير کبرٍرز کبرآهَز ترم تحػیلی : -کبرٍرزی 1 :کبرآهَزی :ػولی

    1ًسارز :  پیطٌیبز 04:کس زرس

 :سبير: سبير

 هشخصات هسؤل درس

 سالهت جبهؼِ :رضتِ تحػیلی  هؼػَهِ ًوسيبى :زگیًبم ٍ ًبم ذبًَا

 استبزيبر :رتجِ ػلوی زکترای ترػػی :هقغغ تحػیلی

 .m.namadian@zums.ac  : پست الکترًٍیک 024-33770759/   024-33148371 :ضوبرُ توبس

ir   
 هرکس تحقیقبت ػَاهل اجتوبػی هَثر ثر سالهت/ هبهبيی-زاًطکسُ پرستبری، پرزيس زاًطگبُ ػلَم پسضکی :هحل کبر

 ذبًن زکتر ًوسيبى  -ذبًن زکتر جؼفری -زکتر پیبهی ذبًن (: هسرسبى)ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هسرس

 :ثبزًگری ثر اسبس ًیبز جبهؼِ :تبريد تسٍيي عرح زرس :ًحَُ ثرگساری زٍرُ

: ضوبرُ جلسبت ثبزًگری ضسُيد  تبر 13/6/1397ترکیجی هجبزی حضَری 

      

mailto:m.namadian@zums.ac.%20ir
mailto:m.namadian@zums.ac.%20ir
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اّساف آهَزضی 

 زر الگَّب ٍ ّب ُیًظر.است یتجرة زاًص یهجٌب ثر ّب یتئَر ٍ زاًص زیتَل ٍ یػلن کرزیرٍ زُيیزا یپرستبر حرفِ رضس :ضرح زرس

 لیتسِ ٍ تیّسا را یرهبىز ٍ یهراقجت یّب هْبرت ٍ زاًص یریکبرگ ثِ ًحَُ کِ ّستٌس یپرستبر شُیٍ ٍ یاذتػبظ زاًص ّوبى ٍاقغ

 .کٌٌس یم
 ثِ ازیى جبهؼِ، سالهت یپرستبر  رضتِ زر هْن یّب الگَ ٍ ّب ًظريِ اًَاع ثب يیآضٌب ضوي رٍزیم اًتظبر اىیزاًطجَ از: ّسف کلی

 .رًسیگ ثکبر  جبهؼِ سالهت یپرستبر هرتلف یّب ػرغِ زر آًْب ٍ کرزُ زرک جبهؼِ سالهت زر آًْب کبرثرز ٍ یپرزاز ُیًظر

 
(رفتبری) اّساف اذتػبغی  

: ثبضٌس قبزرزر پبيبى ثرًبهِ ی اهَزضی کِ   رٍزیم اًتظبر هحترم اىیزاًطجَ از

:حیغِ ضٌبذتی  

. زٌّس ضرح را الگَ ای ُیًظر کی هطرػبت ٍ هفَْم ف،یتؼبر- 1

. کٌٌس ىيیتت را ُیًظر ٍ الگَ ىیة ارتجبط- 2

. زیهبى اىیة را یپرستبر زر ّب هسل ٍ ُیًظر ذچِیتبر- 3

. زٌّس حیتَؼ را  یپرستبر ذسهبت ارائِ زر را یپرستبر ًسیفرآ کبرثرز- 4

.  کٌٌس حیتطر رفتبر ريیتغ زر را آًْب کبرثرز ٍ یریگ ازی یّب ُیًظر ٍ میهفبُ- 5

 ٍ،پپل راجرز، ًگ،یک زهي،یفر ٍاتسَى، جبًسَى، اٍرم، ،یرٍ ًگل،یتیًب) یپرستبر پرزازاى ُیًظر یثرخ  ثب يیآضٌب ضوي- 6

. ًسیًوب سِیهقب گریکسی ثب را آًْب یّب ُیًظر کبرثرز ٍ ػوسُ میهفبُ ، ّب فرؼ شیح....( لِػجسا ٍ ٍهيیى

 سالهت یپرستبر زر  کبرثرز پر یثْساضت یالگَّب ٍ ّب یتئَر یایهسا ٍ ّب تیهحسٍز ، ّب هَلفِ ٍ  اجسا م،یهفبُ ٍ اغَل  -7

 -یضٌبذت یتئَر ،یثْساضت اػتقبز هسل پٌسر، یسالهت ارتقب هسل ،یهٌغق ػول یتئَر ُ،یًظر راف ای ريیتغ  هراحل یتئَر)              جبهؼِ

 ٍ ارزش اًتغبر یتئَر ثسًف، هسل ،یًَآٍر اًتطبر هسل ،یثْساضت ارتجبعبت هسل ز،یپرٍس-زیپرس ضسُ، یزیر ثرًبهِ  ،رفتبریاجتوبع

. کٌٌس سِیهقب گریکسی ثب را رفتبری  قػس هسل

:حیغِ ی ػبعفی   

ًوَزُ ٍ  زر ارائِ هراقجت ثِ هسزجَ کست سالهت جبهؼِ  پرستبریالگَّبی  ٍ ،ًظريِ ّبثرای ثِ کبرگیری را  اًگیسُ  الزم  -1

 .ارتقب زّس
 .گیرز کبر ارتجبط ثب هسزجَ ثِ زر را اذالقی اغَل -2
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:حیغِ ی رٍاًی حرکتی  

پرسص ًبهِ ًیبز سٌجی هجتٌی ثر يکی از الگَ ّبی ثیوبر، ٍ رفتبر هرتجظ ثب سالهتی هَرز ًظر؛ يک / ثر اسبس ضرايظ هسزجَ -1

 .پر کبرثرز زر پرستبری سالهت جبهؼِ را عراحی کٌس

 .هسزجَيبى ثب ٍضؼیت هطبثِ  تکویل کٌس/از ثیوبراى( 5-10)پرسص ًبهِ تئَری هحَر عراحی ضسُ را ثرای تؼسازی  -2

اسبس پرسص ًبهِ ّبی  الگَ هحَرتکویل  هسزجَيبى ٍ تطریع ّبی پرستبری هَجَز ٍ ثبلقَُ را ثر/هطکالت ثیوبراى -3

 .ضسُ،  تجییي ٍ ضٌبسبيی کٌس

 .ثرای هطکالت تطریع زازُ ضسُ ثرًبهِ  هساذلِ ای عراحی کٌس -4

 . ذَز  را زير ًظر استبز هرثَعِ تْیِ ٍ آى را ثِ غَرت کتجی ٍ ضفبّی ارائِ ًوبيس( پرٍشُ کبرآهَزی)گسارش ػولکرز  -5
 .تؼییي ًوَزُ ضرکت کٌس  ٍ هطبرکت فؼبل زاضتِ ثبضسزر جلسبت پرسص ٍ پبسد کِ هرثی - -6

 :رٍش ّبی تسريس

                                                                    ايفبی ًقص                                                                                                                                                             ثحث گرٍّی                                                                                                                                                               پرسص ٍ پبسد                                                                                                                                     سرٌراًی
                                  Bedside teaching                            ضجیِ سبزی ضسُ             ثیوبر                                                                                                       کبرگبُ آهَزضی                                                                                                ًوبيص ػولی

 هرثی  غیر هستقین ثبلیٌی ٍ ثب ًظبرت (:   ثٌَيسیس) سبير 

 :آهَزضی هَاز ٍ ٍسبيل

  هرتجظ هقبالت ٍ هرجغ کتت هتَى ثَرز، ٍايت ،power point) )پرٍشکتَر ٍيسئَ -

 

 (:حیي تسريس)تجبرة يبزگیری 

 ثیوبراى ٍ ارائِ ثرًبهِ هراقجتی/ثب عراحی ٍ کبرثرز اثسار ّبی تئَری هحَر زر ثررسی هطکالت سالهتی هسزجَيبى آضٌبيی  -
 جلسبت قجل ٍ ضرکت زر پرسص ٍ پبسد کالسی ٍ کَئیس آهبزگی الزم زر ذػَظ هغبلت تسريس ضسُ -

 (:ثؼس تسريس) تکبلیف يبزگیری

، تىویل آى بر (بر اساس سرفصل درس نظری)طراحی یا اصالح ابسار هبتنی بر نظریه ها و الگو های پرستاری سالهت جاهعه  -

 هذدجو،  پیشنهاد هذاخله و ارائه گسارش به صورت وتبی و شفاهی 15-20روی 
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 ثظ آهَزضی ٍ سیبست ّبی هسرسضَا

:  اًتظبرات

باتَجِ بِ هقطع تحصیلی هخاطباى در ایي درس ٍ اًتظار از آًاى برای فعالیت ّای یادگیری . شرکت فعال در بحث ّای گرٍّی کالس -1

رفی شذُ را بر ایي اساس داًشجَیاى هحترم هٌابع هع. راّبر رٍیکرد غالب در اجرای ایي درس هشارکتی ٍ تعاهلی خَاّذ بَد-خَد

 .هطالعِ ٍ با آهادگی برای بحث در کالس حضَر هی یابٌذ

 شرکت هرتب ٍ هٌظن در کالس -2

 اًجام فعالیت ّای یادگیری، ترجوِ  هتَى ٍ هقاالت ٍ شرکت در کَییسّا -3

 تذریس کیفیت ارتقاء جْت پیشٌْاد ٍ اًتقاد ارائۀ -4

، خَردى ٍ (ًیاز صَرت در ( کالس از خرٍج ٍ ٍرٍد ،جَی هٌابع علویاستفادُ از هَبایل در فعالیت ّای گرٍّی بِ هٌظَر جست :هجبزّب

 استراحت به هذت بیست دلیمه تا نین ساعت در اتاق استراحت دانشجویاى ،آشاهیذى در حذ ضرٍرت

 عذم اختالل در ًظن کالسی ،.. هَبایل برای کٌترل پیام یا صحبت کردى ٍ  عذم استفادُ از  :هحسٍزيتْب

(: ػرغِ/ثبلیٌی/آزهبيطگبّی/زرٍس ػولی) ّبی ايوٌیتَغیِ

رعایت به دفعات الزم، ی دست طبك راهنواشستشو روپوش، ثب ثیوبر ضبهل پَضیسىبه هنگام وار رعایت اصول ایونی فردی و اجتواعی 

... هبتنی بر احترام هتمابل و ف رعایت اصول ارتباطی صحیح با بیوار اصول صحیح وار با بیوار و جلوگیری از ایجاد صذهه به بیوار

 :فْرست هٌبثغ زرسی

1- Agleton P & Chalmers H. Nursing Models and Nursing Practice.2nd edition. 

London: McMillan Press LTD. 

2- Alligood  MR, Tomy A. Nursing Theory Utilization Application. Mosby, Elsevier. 
3- Bulter  GT. Principles of health education and health promotion. Belmont, CA: 

Wadsworth. 
4- Davis M, Macdowall W. Health Promotion Theory. UK: Open University Press, 

2006. 
5- Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health Behaviour and Health Education: Theory, 

Research and Practice. USA: John Wiley&Sons Inc, 2008. 
6- Johnson BM, Webber PB. An Introduction to Theory and Reasoning in Nursing, 

Lippincott Williams &Wilkins. 
7- Katz L. Pabordy A, Doughins JP. Health: Knowledge and Practice, The Open 

University. 
8- McEwen M & Wills E. Theoretical Basis for Nursing. 2nd edition. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins. 

9- Merson M H, Black RE, Mills AJ. International public health. Jones and Bartlett. 
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10- Naidoo  G, Wills E. Public health and health promotion: Developing Practice. 

London: BailliereTrindall. 
11- Pearson A, Vaughan B, FitzGerald  M. Nursing Models for Practice.3rd edition. 

EdinBurgh: Butterworth & Heinemann. 

12- Seedhouse D. Health: The foundation for achievement: John Wiley and Sons. Ltd. 

13- Stanhope  M, Lancaster J. Foundation of nursing in the community, Mosby. 

.  زازُ ضجبػی زاٍٍز. ثْساضت رفتبرزرآهَزش هغبلؼِ الگَّبی( 14

.  زازُ ضجبػی ،زاٍٍز ًَری کجری.  تغییررفتبر ٍ سالهت آهَزش( 15

. ّوکبراى ٍ  یاسالم پَر هحوس. رفتبر ريیتغ ٍ سالهت یثرا  ارتجبط یثرقرار( 11

. ّوکبراى ٍ یریى زّقبى.  یپرستبر یّب ُیًظر ٍ یپرزاز ُیًظر( 17

.  اىیهؼوبر رثبثِ.  یپرستبر میهفبُ ٍ ّب ُیًظر( 18

. اىیهحوس ّبضن. زازُ، یضجبع زاٍٍز. زارلَ،یز رضبیػل. سالهت ارتقبء یزیر ثرًبهِ( 19

 از هٌتطرُ رٍز زاًص ثب هغبثق یثْساضت یزیر ثرًبهِ ٍ رفتبر ريیتغ یالگَّب ٍ ّب ُیًظر ثب ارتجبط زر هؼتجر هجالت ٍ کتت( 20

 ایهؼتجرزى یػلن هراکس ٍ ّب زاًطگبُ

 :رٍش ارزيبثی

 هطبّسُ ػولکرز

( چک لیست) 

 هػبحجِ 

( ضفبّی) 

آزهَى کتجی 

ػیٌی تطريحی   

غلظ / غحیح جَرکرزًی چٌس گسيٌِ ای کَتِ پبسد گسترزُ پبسد 

 (: ًورُ 20از ) ثبرم ثٌسی ًورُ 

 (.هی ثبضس...... ، ثراثر 20ًورُ قجَلی از )    

 ٍاحس ًظری ارزضیبثیًحَُ 

% 70       ترم اىیپا اهتحاى .1

% 25 زهاییوو در شروت و ،هماالت و هتوى  ترجوه و( ونفرانس) فیتىال انجام .2

 %5  والس در یگروه یها بحث در فعال وشروت هولع به حضور .3

:   یػول ٍاحس یاةیارزش ًحَُ

 %5حضور فعال و ارائه  تىالیف در عرصه های وارآهوزی                  -1

 %10                   لیست چه طبك دانشجو رفتاری و اخاللی ارهایهعی -2

  %85            پروشه یفین و یون تیفینو ههارتی و تخصصی وار -3
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: جدول زمانی ارائه برنامه

روش ارائه  جلسه
 تاریخ

ارائه  

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 استاد (موضوعات تدریس) عنوان جلسه 

سخىراوی   .1
 بحث گريَی

پىج شىبٍ  12/7/1397
10-8 

داوشکذٌ 
 پرستاری

 ،الگو ای هینظر کی مشخصات و مفهوم ف،یتعار
 مدل و هینظر خچهیتار ، هینظر و الگو نیب ارتباط

 یپرستار در ها

 خاوم دکتر پیامی

 سخىراوی  .2

بحث گريَی 
پىج شىبٍ  12/7/1397

12-10 
داوشکذٌ 

 پرستاری

 خدمات ارائه در را یپرستار ندیفرآ کاربرد
 و یریگ ادی یها هینظر و میمفاهی، رستارپ

 ، ها فرض شیپ ،رفتار رییتغ در را آنها کاربرد
 ،یرو نگل،یتینا یها هینظر کاربرد و عمده میمفاه

 اورم و

 خاوم دکتر پیامی

بحث گريَی   .3
 سخىراوی

 

پىج شىبٍ  19/7/1397
10-8 

داوشکذٌ 

 پرستاری

 هینظر کاربرد و عمده میمفاه ، ها فرض شیپ
 راجرز، نگ،یک دمن،یفر واتسون، جانسون، یها

 عبدهللا و ومنین پپلو،

 خاوم دکتر پیامی

 سخىراوی  .4

بحث گريَی 
پىج شىبٍ  19/7/1397

12-10 
داوشکذٌ 

 پرستاری

 یتئور کاربرد و عمده میمفاه ، ها فرض شیپ
 هینظر فرا ای رییتغ  مراحل

 خاوم دکتر ومذیان

 سخىراوی  .5

 بحث گريَی
ٌ پىج شىب 26/7/1397

10-8 
داوشکذٌ 

 پرستاری

 یتئور کاربرد و عمده میمفاه ، ها فرض شیپ
 شده یزیر برنامه رفتار و یمنطق عملهای 

 خاوم دکتر ومذیان

 سخىراوی  .6

بحث گريَی 
پىج شىبٍ  26/7/1397

12-10 
داوشکذٌ 

 پرستاری

 یتئور کاربرد و عمده میمفاه ، ها فرض شیپ
 یاجتماع -یشناخت

 خاوم دکتر جعفری

 راویسخه  .7

 بحث گريَی
پىج شىبٍ  3/8/1397

10-8 
داوشکذٌ 

 پرستاری

 ارتقا مدل کاربرد و عمده میمفاه ، ها فرض شیپ
 یبهداشت اعتقاد مدل و پندر یسالمت

 خاوم دکتر جعفری

 سخىراوی  .8

بحث گريَی 
پىج شىبٍ  3/8/1397

12-10 
داوشکذٌ 

 پرستاری

  مدل کاربرد و عمده میمفاه ، ها فرض شیپ
 بزنف

 دکتر ومذیانخاوم 

 سخىراوی  .9

 بحث گريَی
پىج شىبٍ  10/8/1397

10-8 
داوشکذٌ 

 پرستاری

مدل   کاربرد و عمده میمفاه ، ها فرض شیپ
 دیپروس-دیپرس

 

 خاوم دکتر جعفری

 سخىراوی  .10

 بحث گريَی

َماَىگ 
 خًاَذ شذ

پىج شىبٍ 
12-9 

داوشکذٌ 

 پرستاری

 مدل)ارائه کنفرانس ها توسط دانشجویان 
 یتئور ،ینوآور انتشار مدل ،یاشتبهد ارتباطات

 (یرفتار قصد مدل و ارزش انتطار

 گريٌ اساتیذ
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  ارزشیابی عمومی کارآموزی 1چک لیست شماره 

         :        یلیتشم تحع:                      ضشٍع خیتبس:                                یلیسبل تحع:                         یًبم ٍ ًبم خبًَادگ

:یهحل کبسآهَص:                          یکبسآهَص اىیپب خیتبس  

 ػبلی هَاسد اسصضیبثی ػوَهی

2 

 خَة

5/1 

 هتَسط

1 

 ضؼیف

5/0 

 ثسیبس ضؼیف

0 

      سبػت اػالم ضذُ دس ٍسٍد ٍخشٍج  ٍ سبػبت استشاحت  سا سػبیت هی کٌذ -1

      کٌذسکبهل سػبیت هیهَاصیي ٍ ضئًَبت اسالهی سادسپَضص ٍ سفتبس ثطَ -2

      .کٌذالػبق اتیکت ٍلجبس فشم ساثشاسبس هقشسات داًطکذُ سػبیت هی -3

      کٌذهَاصیي ثْذاضت فشدی خَد سا سػبیت هی -4

      .کٌذتَاًبیی هذیشیت صهبى داضتِ دسجْت اًجبم ٍظبیف ٍقت خَدساتٌظین هی -5

      .حیح ٍػلوی اًجبم هیذّذٍظبیف خَد سا ثب دقت ٍثبسػبیت اغَل ظ -6

      کٌذدس اسائِ هشاقجتْب، خطشات احتوبلی سا پیص ثیٌی هی-7

      دساًجبم فؼبلیتْبی گشٍّی ّوبٌّگی ٍّوکبسی الصم سا داسد -8

      .استجبط ٍ تؼبهل هٌبست ثب هذیش ٍ کبسکٌبى  ثخص هشثَطِ سا داسد -9

      .کٌذی ٍ استجبط هٌبست سا سػبیت هیدس هَاجِْ ثب هذدجَیبى اغَل اخالق -10

      . ثبضذاًتقبد پزیش ثَدُ ٍ دس غذد اغالح اًتقبدات ٍاسدُ هی -11

      . دس حفظ ٍ هشاقجت اص تجْیضات ٍ ٍسبیل ثخص کَضب است -12

      . کٌذدس اًجبم اهَس هحَلِ تػوین سشیغ ٍ هٌبست اتخبر هی -13

      . ا سػبیت هی کٌذقَاًیي ٍ هقشسات ثخص س -14

      . کٌذدس جْت کست تَاًبیی اًطجبق ثب ثخص تالش خَد سا هی -15

 


