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 اهداف آموزشی

 واقع در الگوها و ها هینظر.است یتجرب دانش یمبنا بر ها یتئور و دانش دیتول و یعلم کردیرو دهییزا یپرستار حرفه رشد شرح درس:

 یم لیتسه و تیهدا را یدرمان و یمراقبت یها مهارت و دانش یریکارگ به نحوه که هستند یپرستار ژهیو و یاختصاص دانش نهما

 .کنند
 هینظر به ازین جامعه، سالمت یپرستار  رشته در مهم یها الگو و ها نظریه انواع با ییآشنا ضمن رودیم انتظار انیدانشجو از: هدف کلی

 .رندیگ بکار  جامعه سالمت یپرستار مختلف یها عرصه در آنها و کرده درک جامعه سالمت در هاآن کاربرد و یپرداز

 
 

 باشند قادر اموزشی ی برنامه پایان در که  میرود انتظار محترم دانشجویان از: 
 :شناختی حیطه

 ،دهند شرح را الگو یا نظریه یک مشخصات و مفهوم تعاریف. 
 کنند ینتبی را نظریه و الگو بین ارتباط. 
  نماید بیان 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 نیومن پپلو، راجرز، کینگ، فریدمن، واتسون، جانسون، رم،او روی، نایتینگل،) پرستاری پردازان نظریه برخی  با آشنایی ضمن 

 .نمایند مقایسه یکدیگر با را آنها های نظریه کاربرد و عمده مفاهیم ، ها فرض پیش....( عبداله
 عهجام سالمت پرستاری در  کاربرد پر بهداشتی الگوهای و ها تئوری مزایای و ها محدودیت ، ها مولفه و  اجزا مفاهیم، و اصول 

 -شناختی تئوری بهداشتی، اعتقاد مدل پندر، سالمتی ارتقا مدل منطقی، عمل تئوری نظریه، فرا یا تغییر  مراحل تئوری) 

 انتطار تئوری بزنف، مدل نوآوری، انتشار مدل بهداشتی، ارتباطات مدل پروسید،-پرسید شده، ریزی برنامه  اجتماعی،رفتار

 .کنند مقایسه ریکدیگ با را رفتاری  قصد مدل و ارزش
 : عاطفی ی حیطه

 و نموده کسب مددجو به مراقبت ارائه در  جامعه سالمت پرستاری الگوهای و ها، نظریه کارگیری به برای را  الزم  انگیزه 

 .دهد ارتقا
 گیرد کار به مددجو با ارتباط در را اخالقی اصول. 
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 :حرکتی روانی ی حیطه
 پر های الگو از یکی بر مبتنی سنجی نیاز نامه پرسش یک نظر؛ مورد سالمتی با رتبطم رفتار و بیمار،/ مددجو شرایط اساس بر 

 .کند طراحی را جامعه سالمت پرستاری در کاربرد
 کند تکمیل  مشابه وضعیت با مددجویان/بیماران از( 5-01) تعدادی برای را شده طراحی محور تئوری نامه پرسش. 
 شده، محورتکمیل الگو  های نامه پرسش اساس بر را بالقوه و موجود پرستاری های تشخیص و مددجویان/بیماران مشکالت  

 .کند شناسایی و تبیین
 کند طراحی ای مداخله  برنامه شده داده تشخیص مشکالت برای. 
 نماید ارائه شفاهی و کتبی صورت به را آن و تهیه مربوطه استاد نظر زیر را  خود( کارآموزی پروژه) عملکرد گزارش . 
 -باشد داشته فعال مشارکت و  کند شرکت نموده تعیین مربی که پاسخ و پرسش جلسات رد. 

 روش های تدریس

 سامانه در مطلب ارائه 

 (گزارش)نوید

)مجازی از  پرسش و پاسخ

طریق تاالر گفتمان و گروه 

 های مجازی(

 ایفای نقش )تاالر گفتمان( بحث گروهی

 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 

 ساير روش های تدريس:

 مواد و وسایل آموزشی

 پاورپوینت جزوه کتاب
وایت 

 بورد
 نمودار/ چارت بروشور گ/کاتالو تصویر/ عکس

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده واقعیو لوازم اشیاء  ماکت نرم افزار /مقالهفیلم آموزشی فایل صوتی

   ساير مواد و وسايل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 مجازیکالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

آمفی  

 تأتر

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 
Skill 

Lab 
درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیساير 

 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 ب با سرفصل دروس برای ایجاد یادگیری بهترسطراحی بحث های گروهی )تاالر گفتمان( متنا -
 مراقبتی برنامه ارائه و یمارانب/ مددجویان سالمتی مشکالت بررسی در محور تئوری های ابزار کاربرد و طراحی -
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 برگزاری ارزشیابی مرحله ای  -
 ل گروه های مجازی برای پرسش و پاسخ به سواالت دانشجویانیتشک -
 ارائه بازخورد به فعالیت های دانشجویان  -

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 آن روی بر صداگزاری و بر اساس عناوین پیشنهادی شده انتخاب کنفرانس برای آموزشی رسانه تهیه -

 بر آن تکمیل ،(نظری درس سرفصل اساس بر) جامعه سالمت پرستاری های الگو و ها نظریه بر مبتنی ابزار اصالح یا طراحی - -

 شفاهی و کتبی صورت به گزارش ارائه و مداخله پیشنهاد  مددجو، 05-01 روی

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 انتظارات: 

 در مخاطبان تحصیلی مقطع به باتوجه .)تاالر های گفتگوی( طراحی شده توسط مدرسین های گروهیشرکت فعال در بحث  -0

 تعاملی و مشارکتی درس این اجرای در غالب رویکرد ،راهبر-خود یادگیری های فعالیت برای آنان از انتظار و درس این

حضور می  تاالر گفتگوو با آمادگی برای بحث در بر این اساس دانشجویان محترم منابع معرفی شده را مطالعه  .بود خواهد

 .یابند

  نظری و کارآموزی ها یحضور فعال در سامانه نوید در زمان کالس ها -0

 انجام فعالیت های یادگیری، ترجمه  متون و مقاالت و شرکت در کوییزها -3

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد هارائ -4

 محدوديتها:

تیک نزدن در سامانه نوید و عدم مشارکت فعال در بحث های گروهی طراحی شده، به منزله غیبت از کالس محسوب شده و  -0

 .آموزش برخورد خواهد شد نیمطابق با قوان

  .شد خواهد برخورد آموزش قوانین با مطابقآموزش  نیاز حد مجاز مطابق با قوان شیب بتیدر صورت غ -2
 شده در زمان مقرر موجب حذف امتیاز آن خواهد شد.عدم انجام تکالیف ارائه  -3

 

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی -

و در مان در خصوص بر اساس آخرین راهنمای وزارت بهداشت   بیمار با کار هنگام به اجتماعی و فردی ایمنی اصول رعایت -

 پیشگیری و کنترل بیماری کرونا

 احترام بر مبتنی بیمار با صحیح ارتباطی اصول رعایت ،بیمار به صدمه ایجاد از جلوگیری و بیمار با کار صحیح اصول رعایت -

 ... و متقابل
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6 
 

 

 روش ارزیابی

 OSCE Long Case صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ
 

Log Book Portfolio 0 360 Key Feature Mini CEX DOPS 
Short Case 

 

Clinical Work 
Sampling 

 PMP SCT CRP PUZZLE مصاحبه چک لیست 

  ، بررسی  میزان فعالیت های دانشجویان در بحث های گروهی و ارائه تکالیف،پروپوزال های دریافتی از دانشجویانبررسی    :سایر

 (%41)سهم از کل نمره  (11: از  نمره نظری)بارم بندی نمره 

انتخاب شده و  کنفرانستهیه رسانه آموزشی برای  نمره 1 :در فعالیت های کالسی )تاالر گفتمان(  فعال مشارکت

  نمره 0 :بر اساس کیفیت صداگزاری بر روی آن

 بر کويیزها در شرکت و مقاالت، و متون  ترجمه و نمره 10 امتحان پايان ترم:

 نمره 1: کیفیت ساسا

 (%41)سهم از کل نمره  (11عملی : از )نمره بارم بندی نمره 

 بر اساس کیفیتپروژه و تهیه   مهارتی و تخصصی کار                  نمره 1: کارآموزی های عرصه در تکالیف  ارائه و فعال حضور 

 نمره  11: 

                    مرهن 1: لیست چک طبق دانشجو رفتاری و اخالقی معیارهای

 

 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

 روش ارائه جلسه
 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 استاد  تدریس( موضوعاتعنوان جلسه )  مکان ارائه

 8-01 5/9/99 مجازی  .1

چهار 

 شنبه

سامانه  نوید 

 )آفالین(

 یا نظریه یک مشخصات و مفهوم تعاریف،

 تاریخچه  نظریه، و والگ بین ارتباط الگو،

 پرستاری در ها مدل و نظریه

دکتر 

 پیامی

8-01 00/6/99 مجازی  .1  

چهار 

 شنبه

 نوید  سامانه

(آفالین)  

 خدمات ارائه در را پرستاری فرآیند کاربرد

 و گیری یاد های نظریه و مفاهیم پرستاری،

 ها فرض پیش رفتار، تغییر در را آنها کاربرد

 نایتینگل، های ریهنظ کاربرد و عمده مفاهیم ،

 اورم و روی،

دکتر 

 پیامی

8-01 09/9/99 مجازی  .3  

چهار 

 نوید  سامانه

(آفالین)  

 نظریه کاربرد و عمده مفاهیم ، ها فرض پیش

 کینگ، فریدمن، واتسون، جانسون، های

دکتر 

 پیامی
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 عبداهلل و نیومن پپلو، راجرز، شنبه

01-00 01/9/99 مجازی  .0  

 دوشنبه

 نوید  سامانه

(نآفالی)  

 تئوری کاربرد و عمده مفاهیم ، ها فرض پیش

 نظریه فرا یا تغییر  مراحل

دکتر 

 نمدیان

01-00 07/9/99 مجازی  .4  

 دوشنبه

 نوید  سامانه

(آفالین)  

 تئوری کاربرد و عمده مفاهیم ، ها فرض پیش

 شده ریزی برنامه رفتار و منطقی عمل های

دکتر 

 نمدیان

01-00 04/9/99 مجازی  .6  

 دوشنبه

 نوید  هسامان

(آفالین)  

  مدل کاربرد و عمده مفاهیم ، ها فرض پیش

 بزنف

دکتر 

 نمدیان

01-00 0/01/99 مجازی  .1  

 دوشنبه

 نوید  سامانه

(آفالین)  

 تئوری کاربرد و عمده مفاهیم ، ها فرض پیش

 اجتماعی -شناختی

دکتر 

 جعفری

01-00 8/01/99 مجازی  .8  

 دوشنبه

 نوید  سامانه

(آفالین)  

 مدل کاربرد و عمده فاهیمم ، ها فرض پیش

 بهداشتی اعتقاد مدل و پندر سالمتی ارتقا

دکتر 

 جعفری

01-00 05/01/99 مجازی  .1  

 دوشنبه

 نوید  سامانه

(آفالین)  

 مدل  کاربرد و عمده مفاهیم ، ها فرض پیش

 پروسید-پرسید

دکتر 

 جعفری

 هماهنگ مجازی  .11

 شد خواهد

 نوید  سامانه 

/آفالین)  

(آنالین  

 مدل) دانشجویان توسط ها سکنفران ارائه

 نوآوری، انتشار مدل بهداشتی، ارتباطات

 (رفتاری قصد مدل و ارزش انتطار تئوری

گروه 

 اساتید

 

، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به آموزشی تاريخ شروع و اتمام دوره، در زمان آغاز برنامه*توجه: 

 اطالع فراگیران رسانیده خواهد شد.


