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 دانشکده پرستاری و مامایی :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

 مراقبت ویژه گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاری مراقبت های ویژهرشته تحصیلی:  مفاهیم و نظریه های پرستاریعنوان واحد درسی: 

 رشدکارشناسی امطقع تحصیلی:  نوع واحد درسی: نظری

 اول ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:   عملی: نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی: نظری: 

 کد درس:

 

 پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/7931 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 رشته تحصیلی: آموزش پرستاری دکتر نسرین حنیفینام و نام خانوادگی: 

 رتبه علمی: استادیار مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی

 nasrinhanifi@gmail.comپست الکترونیک:  -شماره تماس: 

 

 شکده پرستاری و مامایی دان  محل کار:

 نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:

 دکتر نسرین حنیفی

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 00/00/7938 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/7938 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 یید تاریخ تأ

 :EDOتوسط شورای 

00/00/7938 

 اهداف آموزشی

mailto:nasrinhanifi@gmail.com
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 نظريه به نياز جامعه، سالمت پرستاری رشته در مهم های الگو و ها نظريه انواع با آشنايی ضمن ميرود انتظار دانشجويان از هدف کلی:

 .گيرند بکار مراقبت های ويژه پرستاری مختلف های عرصه در آنها و کرده درک را در مراقبت های ويژه آنها کاربرد و پردازی

 :)در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیر)ان( قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

 ،دهند شرح را الگو یا نظریه یک مشخصات و مفهوم تعاریف. 

 کنند تبیین را نظریه و الگو بین ارتباط. 

 نماید یانب را پرستاری در ها مدل و نظریه تاریخچه. 

 دهند توضیح را پرستاری خدمات ارائه در را پرستاری فرآیند کاربرد. 

 کنند تشریح رفتار تغییر در را آنها کاربرد و گیری یاد های نظریه و مفاهیم. 

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

 نمایند مقایسه یکدیگر با را آنها های نظریه کاربرد و عمده مفاهیم ، ها فرض پیش )....عبدا. 

  مفاهیم مهم از جمله انسان، مفهوم قلمروگرایی و لمس، تصویر ذهنی از جسم خویشتن، مرگ و مردن، تنیدگی و سازگاری و ادراک

 های حسی را شرح دهد.

 :حیطه عاطفی 

 . 

 :حیطه روانی حرکتی 
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 .ارائه یک فرآیند پرستاری در قالب نظریه روی و اورم 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :آموزشیمکان های سایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 ، ارائه کنفرانس های کالسیگروهی، جستجو و بررسی مقاالت علمی و پژوهشی مرتبط با اهداف درس های بحث در فعال شرکت

 مسئله حل و انتقادی تفکر تمرینات

 کالس در منظم و مرتب شرکت

 پایانی درآزمون شرکت و درس اب مرتبط مقاالت و متون ترجمه هفتگی، تکالیف انجام

 ها تئوری با رابطه در مقاله و کنفرانس ارائه و تدوین

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

  ارائه ی کنفرانس 
  ( ارائه دو بیب کارتBibliography cartدر خصوص موضوع کنفرانس ) 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

              گروهی و فعالیت های ها بحث در فعال شرکت حضور مستمر وانتظارات: 

 عدم استفاده از موبایل محدودیتها:
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 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
 احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی

 فهرست منابع درسی

 Agleton Peter & Chalmers Helen.(0222) Nursing Models and Nursing Practice.0nd 

edition. London: McMillan Press LTD. 

 Johnson Betty M. & Webber Pamela B.(0222) An Introduction to Theory and 

reasoning in nursing. Philadelphia: Lippincott co. 

 McEwen Melanie & Wills Evelyn.(0222) Theoretical Basis for Nursing. 0nd edition. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 Alligood Martha R.& Tomey Ann M. (0222) Nursing Theory. Utilization & 

Application. Mosby.  

 Pearson Alan, Vaughan Barbara, FitzGerald Mary. (0222) Nursing Models for 

Practice.3rd edition. EdinBurgh: Butterworth & Heinemann.  

 (تئوريهاي پرستاري . تهران: انتشارات بشري. 2330تبري رسول . ) 

  دکتر مهوش صلصالی2333فلسفه و نظريه های پرستاری . 

  .ربابه معماريان2332کاربرد مفاهیم و نظريه های پرستاری . 

  .شیار و دکتر عباس حیدری. هادی کو2332تئوری ها و تئوری پردازان پرستاری 

 

 

 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 2 322 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ...........نمره،  عملی:   ......، 00.... نمره: نظری .......00.....) از بارم بندی نمره 

 کار عملی: ...... نمره .... نمره%90..: تکالیف کالسی ... نمره%5..: حضور و مشارکت فعال
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 ... نمره..  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه

1 
 معرفی درس

 دانش پرستاری و زمینه های توسعه ی دانش پرستاری

 دکتر نسرین حنیفی

 دکتر نسرین حنیفی استدالل منطقی 2

3 

 دلیل وجود نظریه

 مفاهیم و تعاریف عمده در توسعه نظریه

 تقسیم بندی نظریه ها

 

 دکتر نسرین حنیفی

4 

معیارهای ارزشیابی نظریه )روشنی یا وضوح، سادگی، عمومیت، سادگی، دقت تجربی و نتایج قابل 

 استنتاج(

 مفاهیم عمده در نظریه ها و چارچوب های پرستاری)پرستاری، شخص، جامعه و محیط و سالمتی(

 

 

 دکتر نسرین حنیفی

5 

 هیم، بیانیه های تئورتیکال، تعاریف(اجزاء نظریه )مفا

 انواع نظریه ها)توصیفی، تجویزی(

 موارد استفاده و  فواید نظریه

 تئوری(-تحقیق-تئوری/ تئوری-تئوری/ عمل و تئوری/ تحقیق-عمل -توسعه ی تئوری )تئوری

 دکتر نسرین حنیفی

6 

 نظریه های فلسفی

 نایتنینگل،ویدنباخ، هندرسون

 دکتر نسرین حنیفی

7 
 نظریه های فلسفی

 عبداهلل، لیدا هال، واتسون، بنر

 دکتر دین محمدی

8 
 مفهوم فرآیند پرستاری

 نظریه ی عمومی سیستم ها و نظریه ی نیازهای اساسی انسان

 دکتر دین محمدی

9 

 الگوهای مفهومی

 اورم

 دکتر دین محمدی

 دکتر دین محمدی مفهومی الگوهای 11
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 روی

11 

 مفهومی الگوهای

 جانسون

 دکتر دین محمدی

 دکتر دین محمدی مفهوم ادراک های حسی 12

 با حضور یکی از اساتید مفهوم درد و ابزارهای بررسی درد در بخش ویژه 13

 با حضور یکی از اساتید قلمروگرایی و لمس در بخش ویژه 14

 با حضور یکی از اساتید تنیدگی و سازگاری 15

16 

 مفهوم مرگ و مردن

 نیمفهوم تصویر ذه

 مفهوم ریتم های بیولوژیکی و خواب

 با حضور یکی از اساتید

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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