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  طرح درس نظري

  99- 1400اولنیمسال:          عملی5/0/تئوري5/1مقطع: کارشناسی ارشد     تعداد واحد:    رشته:پرستاري کودکان        و الگوهاي پرستاري و کاربرد    نظریه عنوان درس: 

  13-15ساعت کالس:          شنبه           4روزکالس:       7/11/99پایان کالس:      27/8/99تاریخ شروع کالس:            04کددرس:             نداردپیش نیاز: 

                                دانشکده پرستاريمحل اجرا: رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور                    روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی         - تاریخ  و ساعت امتحان:

 /H_hojja�1362@yahoo.comحجتیحمید  مدرس: دکتر        305نفر      کالس 9تعداد:

 نیز و آنها کاربري اصول ، نظریه پردازي و نظریه ، آن زیرساز تئوري هاي و پرستاري فرآیند با فراگیران آشنایی درس این از هدفشرح درس: 

 پایان در دانشجو می رود انتظار همچنین و می باشد خانواده و ازکودك مراقبت برنامه طرح در آنها کاربرد منظور به کودکان پرستاري اساسی مفاهیم

  .برآید پرستاري پرسنل و دانشجویان به آموزش امر در مفاهیم این انتقال عهده از بتواند درس

  اهداف رفتاري

 نظریه هاي پرستاري آشنا شود دانشجو با اصول مفاهیم و -1

 دانشجو با مکاتب فلسفی و چالش هاي پرستاري آشنا شود. -2

 دانشجو مفهوم فرآیندپرستاري و مراحل آن را شرح دهد  -3

 دانشجو با مفاهیم خواب، درد آشنا شود. -4

 دانشجو با مفهوم لمس و کاربرد آن در پرستاري آشناگردد -5

 دانشجومفهوم عدم تحرك را شرح دهد -6

 با نظریه هاي پرستاري و کاربرد آن بالین آشناگردد دانشجو -7
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روش   اهداف رفتاري  تاریخ  جلسه

  تدریس

وسایل 

  موردنیاز

  مدرس  تکالیف  حیطه   ارزیابی

دانشجوبا مکاتب فلسفی  و چالش هاي حرفه   28/8/99  1

  پرستاري اشنا گردد

سخنرانی و 

  بحث

پروژکتور/ 

  اسالید

بحث مطالعه   شناختی  پرسش پاسخ

  گروهی

  دکتر حمیدحجتی

دانشجوبا مفهوم نظریه و مدل هاي پرستاري   28/8/99  1

  آشنا شود

سخنرانی و 

  بحث

پروژکتور/ا

  سالید

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ

  گروهی

  دکتر حمیدحجتی

سخنرانی و   دانشجو قادر به درك مفاهیم پرستاري باشد  5/9/99  2

  بحث

پروژکتور/ا

  سالید

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ

  گروهی

  دکتر حمیدحجتی

دانشجو با نظریه هاي سیستمی و کاربرد ان در   5/9/99  4

  پرستاري آشنا شود

سخنرانی و 

  بحث

پروژکتور/ا

  سالید

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ

  گروهی

  دکتر حمیدحجتی

دانشجو با نظریه هاي تعاملی و کاربرد ان در   11/9/99  2

  پرستاري آشنا شود

و سخنرانی 

  بحث

پروژکتور/ا

  سالید

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ

  گروهی

  دکتر حمیدحجتی

دانشجو با نظریه هاي تکاملی و کاربرد ان در   11/9/99  3

  پرستاري آشنا شود

سخنرانی و 

  بحث

پروژکتور/ا

  سالید

  شناختی  پرسش پاسخ

  عاطفی

مطالعه بحث 

  گروهی

  دکتر حمیدحجتی

اورم و لوین و کاربرد ان دانشجو با نظریه هاي   19/9/99  3

  در پرستاري آشنا شود

سخنرانی و 

  بحث

پروژکتور/ا

  سالید

- شناختی  پرسش پاسخ

  عملکردي

مطالعه بحث 

  گروهی

  دکتر حمیدحجتی

سخنرانی و   دانشجو با تئوري بنر، نایتینگل آشنا گردد  19/9/99  4

  بحث

پروژکتور/ا

  سالید

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ

  گروهی

  حمیدحجتیدکتر 

دانشجو با مفهوم فرآیندپرستاري و مراحل آن   26/9/99  4

  آشناگردد

سخنرانی و 

  بحث

پروژکتور/ا

  سالید

  شناختی  پرسش پاسخ

  عاطفی

مطالعه بحث 

  گروهی

  کنفرانس دانشجو

  دانشجوبا مفاهیم خواب/درد آشنا شود  26/9/99  4

  

  کنفرانس دانشجو  مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/ا  سخنرانی و

4  

  

دانشجو مفهوم تصویر ذهنی عوامل موثر بران و   26/9/99

  نقش آن در مراقبت هاي پرستاري را شرح دهد

سخنرانی و 

  بحث

پروژکتور/ا

  سالید

- شناختی  پرسش پاسخ

  عملکردي

مطالعه بحث 

  گروهی

  کنفرانس دانشجو

سخنرانی و   انشجوبا مفاهیم مرگ و سوگ اشنا شود د  3/10/99  5

  بحث

پروژکتور/ا

  سالید

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ

  گروهی

  دکتر حمیدحجتی

  انشجو با مفهوم لمس و کاربردآن در پرستاري د  3/10/99  5

  آشنا شود

سخنرانی و 

  بحث

پروژکتور/ا

  سالید

- شناختی  پرسش پاسخ

  عملکردي

مطالعه بحث 

  گروهی

  دکتر مظفري نیا

در  انشجوبا مفهوم تحرك و عدم تحركد  3/10/99  5

  مراقبت هاي پرستاري آشنا شود

سخنرانی و 

  بحث

پروژکتور/ا

  سالید

- شناختی  پرسش پاسخ

  عملکردي

مطالعه بحث 

  گروهی

  دکتر مظفري نیا

  مراقبت هاي معنوي در بیماران    10/10/99  6

  

سخنرانی و 

  بحث

پروژکتور/ا

  سالید

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ

  گروهی

  دکتر حمیدحجتی

              مباحث باقی مانده   10/10/99  6

دانشجو قادر به استفاده نظریه هاي پرستاري بر   17/10/99  7

  بالین با ارائه یک مثال کاربردي و عملی باشد

سخنرانی و 

  بحث

پروژکتور/ا

  سالید

- شناختی  پرسش پاسخ

  عملکردي

مطالعه بحث 

  گروهی

  دکتر مظفري نیا
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       روش ارزشیابی دانشجو

 نمره)15ارزشیابی پایانی (              نمره)5( و تکالیف گروهیشرکت فعال در بحث 

  منابع

   مدرس تربیت دانشگاه .پرستاري مفاهیم ، ربابه.  معماریان -

 1396حجتی ، حمید. مفاهیم و نظریه هاي پرستاري ، نشرجامعه نگر -

- Betty M Johnson, Pamela B. Webber: An Introduction to Theory and Reasoning in Nursing, last Ed. 

- Pamela G. Reed and Nelma B. Crawford Shearer, Perspectives on Nursing Theory, last ed. 

- Hockenbury M J. and Wilson D, Wong's Essentials of Pediatric Nursing, last ed 

- Hockenbury M J., and Wilson D , Wong's Nursing Care of Infants and Children, last Edition 

- Alligood, M..Nursing Theory (u�liza�on & applica�on), (2 th ed). Bal�more: Mosby. 

- Tomy,A &Alligood ,M.Nursing Theory(utilization & application).( th ed). Baltimore 
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