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 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 ه پرستاری و مامایی زنجان دانشكد

 جامع طرح دوره

 مفاهيم و نظريه هاي پرستاري  :نام درس
 

     واحد 1:  میزان واحد تئوري : نوع درس

 :میزان واحد عملي   

 واحد 1  :میزان واحد  بالینی  

 جلسه 11:عداد جلسات تئوریت
 :تعداد جلسات عملی

 روز 9 :کارآموزیروزهای 

 سالمت جامعهپرستاری ارشد :  نام رشته تحصیلي
 7:تعداد دانشجویان

اطفال و سالمت پرستاری : گروه  آموزشي
 جامعه

-  : نیاز دروس پیش

سال تحصیلي        دوم    نیمسال   اول     
97-99 

 

 11/7/99:شروع كالستاریخ 
 82/9/99 :تاریخ شروع کارآموزی

 2/2/99:    كالسپایان تاریخ 
  :پایان کارآموزیتاریخ 

11/11/99     

 دانشکده پرستار و مامایی   :محل برگزاري كالس
بیمارستان آیت اله موسوی  :کارآموزیمحل برگزاری 

 11و درمانگاه شماره 

طبق جدول  :تاریخ و ساعت امتحان
 امتحانات

دانشکده  :محل برگزاري امتحان
 پرستاری و مامایی

 

 ( وول درسئمس)دکترمعصومه نمدیان  -دکتر نسرین جعفری -دکتر میترا پیامی : اسامی مدرسین
  :m.namadian@zums.c.ir  Email:       نحوه ی تماس با مدرسین

                                     payami@yahoo.com-mitraEmail:           
                                             jafari_ns@yahoo.com :Email         

  

 :واحد نظری -الف

 :شرح درس

 دانش همان واقع در الگوها و ها هينظر.است یتجرب دانش یمبنا بر ها یتئور و دانش ديتول و یعلم کرديرو دهييزا یپرستار حرفه رشد 

 .کنند یم ليتسه و تيهدا را یدرمان و یمراقبت یها مهارت و دانش یريکارگ به نحوه که هستند یپرستار ژهيو و یاختصاص

 

 هدف کلی 

 یپرداز هينظر به ازين جامعه، سالمت یپرستار  رشته در مهم یها الگو و ها نظريه انواع با يیآشنا ضمن روديم انتظار انيدانشجو از 

 .رنديگ بکار  جامعه سالمت یپرستار مختلف یها عرصه در آنها و کرده درک جامعه سالمت در آنها کاربرد و

 

  نظریاهداف اختصاصي: 

 :باشند قادر درس نيا انيپا در روديم انتظار محترم انيدانشجو از     

 .دهند شرح را الگو اي هينظر کي مشخصات و مفهوم ف،يتعار- 1

 .کنند نييتب را هينظر و الگو نيب ارتباط- 2

 .دينما انيب را یپرستار در ها مدل و هينظر خچهيتار- 3

 .دهند حيتوض را  یپرستار خدمات ارائه در را یپرستار نديفرآ کاربرد- 4

 . کنند حيتشر رفتار رييتغ در را آنها کاربرد و یريگ ادي یها هينظر و ميمفاه- 5

  و ومنين پپلو، راجرز، نگ،يک دمن،يفر واتسون، جانسون، اورم، ،یرو نگل،يتينا) یپرستار پردازان هينظر یبرخ  با يیآشنا ضمن- 6

 .ندينما سهيمقا گريکدي با را آنها یها هينظر کاربرد و عمده ميمفاه ، ها فرض شيپ....( عبدا            

  جامعه سالمت یپرستار در  کاربرد پر یبهداشت یالگوها و ها یتئور یايمزا و ها تيمحدود ، ها مولفه و  اجزا م،يمفاه و اصول  -7

  ،رفتاریاجتماع -یشناخت یتئور ،یبهداشت اعتقاد مدل پندر، یسالمت ارتقا مدل ،یمنطق عمل یتئور ه،ينظر فرا اي رييتغ  مراحل یتئور)            

  رفتاری  قصد مدل و ارزش انتطار یتئور بزنف، مدل ،ینوآور انتشار مدل ،یبهداشت ارتباطات مدل د،يپروس-ديپرس شده، یزير برنامه           

 .کنند سهيمقا گريکدي با را            
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 نظری شیوه تدریس: 

 انيدانشجو توسط  پروژه و کنفرانس ارائه ،یگروه بحث پاسخ، و پرسش ،یسخنران -

 

 یآموزش کمک وسائل 

 یآموزش لميف بورد، تيواو   ماژيک ،( power point) )پروژکتور دئووي -

 

 دانشجو فیوظا: 

 مسئله حل و یانتقاد تفکر ناتيتمر و کالس یگروه یها بحث در فعال وشرکت مطالعه -

 کالس در منظم و مرتب شرکت -

  یانيپا و یا دوره انيم یها درآزمون شرکت و مرتبط با درس مقاالت و متون  ترجمه ،یهفتگ فيتکال انجام -

 مدل و ارزش انتطار یتئور ،ینوآور انتشار مدل ،یبهداشت ارتباطات مدل)  ها یتئور با رابطه در مقاله و کنفرانس ارائه و نيتدو -

 (یرفتار قصد

 

   واحد نظری ارزشیابینحوه 

 %77       ترم انيپا امتحان .1

 %25 زهاييکو در شرکت و ،مقاالت و متون  ترجمه و( کنفرانس) فيتکال انجام .2

 %5  کالس در یگروه یها بحث در فعال وشرکت موقع به حضور .3

 

 

 :(کارآموزی) واحد عملی -ب

 عرصه طيشرا یبررس یبرا درس در شده یمعرف یالگوها/ ها هينظر یريکارگ به نيتمرهدف کلی از کارآموزی در اين درس، : هدف کلی

 نظر ريز یکتب و یشفاه صورت به آن گزارش و جامعه سالمت یها عرصه از یکي در یا مداخله یها برنامه یطراح اي آن نييتب و ،نظر مورد

 .است ( یکارآموز پروژه)  مربوطه مربي

 

 اهداف اختصاصی  واحد کار آموزی

 :باشند قادر درس نياکار آموزی   انيپا در روديم انتظار محترم انيدانشجو از     

 

بيمار، و رفتار مرتبط با سالمتی مورد نظر؛ يک پرسش نامه نياز سنجی مبتنی بر يکی از الگو های پر کاربرد / بر اساس شرايط مددجو -1

 .در پرستاری سالمت جامعه را طراحی کند

 .ميل کندمددجويان با وضعيت مشابه  تک/از بيماران( 5-17)پرسش نامه تئوری محور طراحی شده را برای تعدادی  -2

مددجويان و تشخيص های پرستاری موجود و بالقوه را بر اساس پرسش نامه های  الگو محورتکميل شده،  تبيين و /مشکالت بيماران -3

 .شناسايی کند

 .برای مشکالت تشخيص داده شده برنامه  مداخله ای طراحی کند -4

 .و آن را به صورت کتبی و شفاهی ارائه نمايدخود  را زير نظر استاد مربوطه تهيه ( پروژه کارآموزی)گزارش عملکرد  -5

 

 14بيمارستان آيت اله موسوی و مرکز بهداشتی درمانی  :عرصه کارآموزی

 

 :  یعمل واحد یابیارزش نحوه

 %17حضور فعال و ارائه  تکاليف در عرصه های کارآموزی                  -1

 %5                پروژه کارآموزی موقع به ليتحو -2

 %85                پروژه یفيک و یکم تيفيک- 3
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 برنامه زمانبندی جلسات

 مدرس موضوع جلسه ساعت تاریخ روز جلسه

 نيب ارتباط ،الگو اي هينظر کي مشخصات و مفهوم ف،يتعار 17-12 11/7/16 چهار شنبه 1
 یپرستار در ها مدل و هينظر خچهيتار ، هينظر و الگو

 دکتر پيامی

 ميمفاه، یپرستار خدمات ارائه در را یپرستار نديفرآ کاربرد 17-12 26/7/16 چهار شنبه 2
 ،رفتار رييتغ در را آنها کاربرد و یريگ ادي یها هينظر و
 نگل،يتينا یها هينظر کاربرد و عمده ميمفاه ، ها فرض شيپ

  اورم، ،یرو

 دکتر پيامی

 جانسون، یها هينظر کاربرد و عمده ميمفاه ، ها فرض شيپ 17-12 3/8/16 چهار شنبه 3
 عبدهللا و ومنين پپلو، راجرز، نگ،يک دمن،يفر واتسون،

 دکتر پيامی

 رييتغ  مراحل یتئور کاربرد و عمده ميمفاه ، ها فرض شيپ 17-12 17/8/16 چهار شنبه 4
  هينظر فرا اي

 دکتر نمديان

 عملهای  یتئور کاربرد و عمده ميمفاه ، ها فرض شيپ 17-12 17/8/16 چهار شنبه 5
 شده یزير برنامه رفتار و یمنطق

 دکتر نمديان

 دکتر نمديان  بزنف  مدل کاربرد و عمده ميمفاه ، ها فرض شيپ 17-12 24/8/16 چهار شنبه 6

 -یشناخت یتئور کاربرد و عمده ميمفاه ، ها فرض شيپ 17-12 1/1/16 چهار شنبه 7
 یاجتماع

 دکتر جعفری

 پندر یسالمت ارتقا مدل کاربرد و عمده ميمفاه ، ها فرض شيپ 17-12 8/1/16 چهار شنبه 8
  یبهداشت اعتقاد مدل و

 دکتر جعفری

 دکتر جعفری ديپروس-ديپرسمدل   کاربرد و عمده ميمفاه ، ها فرض شيپ 17-12 22/1/16 چهار شنبه 1

 انتشار مدل ،یبهداشت ارتباطات مدل)ارائه کنفرانس ها  1-12 21/1/16 چهار شنبه 17
 (یرفتار قصد مدل و ارزش انتطار یتئور ،ینوآور

اساتيد با حضور
 گروه
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