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 عصارروديآقايان راد و  مدرس:             ماماييپرستاري و 

هاي رشد حرفه پرستاري مانند هر حرفه ديگر در نتيجه رويکرد علمي، توليد دانش و تئوري :شرح درس 

هاي مناسب به هاي پرستاري بدنبال ارائه راهبردها و روشها و مدلمناسب صورت خواهد گرفت. تئوري

  باشند. پرستاران، جهت افزايش کيفيت خدمات پرستاري در تمامي سطوح مي

 

ها و الگوهاي مهم در ديسيپلين پرستاري، شناخت ضرورت، يان با انواع نظريهآشنايي دانشجو هدف کلي:

  ها شرايط و نحوه بکارگيري آن

 اهداف اختصاصي:

 انتظار مي رود دانشجويان پس از پايان دوره بتوانند:

مفاهيم مختلف مرتبط با مبحث نظريه و نظريه پردازي اعم از تئوري، مدل، ديسيپلين، پارادايم،  .1

 .متاپارادايم، و... را شرح داده و از يکديگر افتراق دهند

 ن کنند.پردازي را در پرستاري بيامراحل و سير تاريخي نظريه .2

 .ها توصيف مناسبي ارائه دهندکرده و درباره آن بيان ها را با به تفکيکمختلف تئوريانواع  .3

، ميراث ها، قضايا و تعاريف اساسي موجود در تئوري محيطي )پرستاري نوينمفاهيم، پيش فرض .4

 Florence Nightingale’s Legacy of Caring and Its) ( نايتينگلمراقبت

Applications, Modern Nursing( .را شرح دهند 

  هاي رفتاري جانسونها، قضايا و تعاريف اساسي موجود در تئوري سيستممفاهيم، پيش فرض .5

Dorothy E. Johnson: Behavioral System Model 

 را شرح داده و کاربرد فرآيند پرستاري در قالب اين تئوري را توضيح دهند. 



 ريف اساسي موجود در تئوري سازگاري رويها، قضايا و تعامفاهيم، پيش فرض .6

Sister Callista Roy: Adaptation Model 

 را شرح داده و کاربرد فرآيند پرستاري در قالب اين تئوري را توضيح دهند. 

 ها، قضايا و تعاريف اساسي موجود در تئوري نقص در مراقبت از خود اورممفاهيم، پيش فرض .7

 DorotheaE.Orem: Self-Care Deficit Theory of Nursing  

 را شرح داده و کاربرد فرآيند پرستاري در قالب اين تئوري را توضيح دهند.

 

 فهرست محتوا و ترتيب ارائه درس

 مجري )مجريان( عناوين هفته

 عصاررودي ترمينولوژي -معرفي درس  1

 عصاررودي ادامه ترمينولوژي و نظريه نايتينگل 2

 راد  3

 راد  4

کاربرد فرايند پرستاري در نظريه هاي  5

 گوناگون 

 عصاررودي

 عصاررودي نظريه جانسون 6

 راد  7

 راد  8

 عصاررودي نظريه روي 9

 عصاررودي نظريه اورم 10

 راد  11

 راد  12

 

 سخنراني، بحث گروهي، پرسش و پاسخ روش تدريس:

 :وظايف و تکاليف دانشجو

 حضور فعال و مرتب در کالس درس 



 کسب آمادگي قبلي مطابق جدول ارائه شده درباره محتوي درس 

 هاي تدريس شده به عنوان مدل مناسب در شرايط حاکم بر پرستاري ايران انتخاب يکي از مدل

 Font B Nazaninصفحه ) 4 حجم اي مکتوب با حداقلو ذکر داليل مربوطه در قالب پروژه

14, Line spacing 1.15 ) 

 هاي مطرح شده بر روي دو بيمار با تشخيص متفاوت، و ي در قالب تئورياجرا فرايند پرستار

 گزارش کتبي آن

 

 روش ارزشيابي دانشجو:

 درصد10مشارکت فعال در کالس درس و بحث گروهي 

 درصد 10پروژه انتخاب مدل مناسب براي پرستاري ايران 

 درصد 15فرايند پرستاري و گزارشات مربوط به آن هر کدام 

 درصد 50ان دوره امتحان پاي
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