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 پرستاری تَاًبخشی   ارشذ تحصیلی: رشتٍِ هقطغ                 تَاًبخشی  پرستاری گرٍُ آهَزشی:       پرستاری ٍ هاهايی  داًشکذُ:

 

 ًذارد یؼ ًیبس:پ    کبرآهَسی ( 5/0-ًظزی1/ 5)  تؼذاد ٍاحذ:   ًظزیِ ّب ٍ الگَی ّبی پزعتبری ٍ کبرثزد آى ّبًبم درط: 

 5کالط هکبى ثزگشاری:          10-12ؽٌجِ سهبى ثزگشاری کالط:          96-97ًیوغبل اٍل: 

 خبًن کبؽبًی ًیب             هغئَل درط:                                                 ًفز3 تؼذاد داًؾجَیبى:

 شرح دٍرُ:

ٍاقغ  ًظزیِ ّب ٍ الگَّب در داًؼ تجزثی اعت . ثز هجٌبی ٍ تئَری ّبرؽذ حزفِ پزعتبری ساییذُ رٍیکزد ػلوی ٍ تَلیذ داًؼ 

ّوبى داًؼ اختصبصی ٍ ٍیضُ پزعتبری ّغتٌذ کِ ًحَُ ثِ کبر گیزی داًؼ ٍ هْبرت ّبی هزاقجتی ٍ درهبًی را ّذایت ٍ 

ی هی تَاًجخؾایي درط اس درٍط پبیِ ٍ اصلی ثزًبهِ آهَسؽی دٍرُ کبرؽٌبعی ارؽذ ًب پیَعتِ پزعتبری  تغْیل هی کٌٌذ.

 .عبػت( اجزا هی گزدد 26)کبرآهَسیٍاحذ  5/0عبػت ( ٍ  26ٍاحذ ًظزی ) 5/1ؽذ کِ ثِ صَرت ثب

 

 ّذف کلی: 

اًَاع ًظزیِ ّب ٍ الگَ ّبی هْن در رؽتِ پزعتبری را تَضیح دادُ ٍ ضوي آؽٌبیی ثب ضزٍرت  داًؾجَیبى ثتَاًٌذ در پبیبى درط

    یظ ٍ ًحَُ اعتفبدُ اس هذل را ؽزح دٌّذ .  ی ، اصَل ، ؽزاتَاًجخؾثِ کبر گیزی آى ّب در پزعتبری 

 

 :بیٌابیٌیاّذاف 

 هفَْم ًظزیِ ٍ الگَی پزعتبری  -

 هؾخصبت اصلی یک ًظزیِ ٍ ارتجبط الگَ ثب ًظزیِ  -

 هزٍری ثز تبریخچِ ًظزیِ ٍ هذل در پزعتبری هجتٌی ثز ًظزیِ ّبی پزعتبری  -

 تَاًجخؾیکبرثزد فزآیٌذ پزعتبری در ارائِ خذهبت پزعتبری  -

 ًظزیِ پزداساى ٍ ارائِ دٌّذگبى هذل ّبی هؼزٍف در پزعتبری  -

، پپلَ ،راجزس ،کیٌگش ،فزیذهي، ٍاتغَى ،جبًغَى ،اٍرم، رٍی، فلَراًظ ًبیتیٌگل :  پزعتبری ّبی هؼزفی ٍ تحلیل هذل -

   ٍ....ػجذاهلل 

 هذل ّبی پزعتبری  ، ؽزایظ ٍ ًحَُ ثِ کبر گیزی ًظزیِ ّب ٍاصَل -

 

 :ّای تذريسشیَُ

 ژورنال کالب*                    پزعؼ ٍ پبعخ     عخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ؽذُ          عخٌزاًی

 (TBLیبدگیزی هجتٌی ثز تین)  (PBLیبدگیزی هجتٌی ثز حل هغئلِ)  ثحث گزٍّی

 

  ٍظايف ٍ تکالیف داًشجَ:

 رٍد: یاس داًؾجَ اًتظبر ه

کالط ؽزکت فؼبل  یػلو یٍ در ثحث ّب بفتِیدرط حضَر  یبدر کالط ّ جتی، هذاٍم ٍ ثذٍى غ  ثِ عَر هٌظن .1

 داؽتِ ثبؽذ.

  تقَیت ًوبیٌذ . یهغبلؼبت کتبثخبًِ ا قیاس عزهزتجظ ثب درط هغبلت  یزیفزاگخَد را ثب  یػلو یثٌب زیهؼلَهبت ٍ س .2
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 ٍ هؼتجز یپزعتبر تی ارائِ ؽذُ در هجالحبصل اس پضٍّؼ ّب یّب بفتِیٍ  یػلو ذیاس هٌبثغ جذ فیتکبلٍ تذٍیي  ِیدر تْ .3

  .ذیاعتفبدُ ًوبػلوی داخل ٍ خبرج کؾَر 

 .ذیارائِ ًوبعجق تقَین درط ؽذُ  يییتؼ یخَد را در سهبى ّب فیتکبل .4

 تکالیف داًشجَ در بخش ًظری :

 % 30                                          تذٍيي ٍ اجرا     : ٌاریارائِ سو -1

خَد  ٌبری،  عوتَاًجخؾی یهزاقجت پزعتبر ٍ هذل ّبی ّب ِیهٌبثغ کتبثخبًِ ای در ارتجبط ثب ًظز داًؾجَیبى اس جذیذ تزیي    

کِ ثیؾتز اس  داخل ٍ خبرج ی) هغبلت ثب اعتفبدُ اسکتبة  ٍ هقبالت پضٍّؾی  هجالت  هؼتجز پزعتبر ٌذیًوب یٍ ارائِ ه ِیرا تْ

 .هٌجغ الشاهی اعت 5ُ اس حذاقل اعتفبد . (عبل اس اًتؾبر آى ّب ًوی گذرد  تْیِ هی ؽَد 5

 %4              اًتخبة هٌبعت هٌبثغ ػلوی ٍ هقبالت پضٍّؾی  -

 Word ٍPower point     7%ارائِ عویٌبر ثِ صَرت فبیل            -

 %7                  هٌبعت   یّب ذیهغبلت ٍاعال نیٍ تٌظ ِیتْ -

 %7                یزیگ جِیٍ ًت یهغلت ، جوغ ثٌذ بىیًحَُ ث -

 %2                     یکوک آهَسؽ لیاعتفبدُ هٌبعت  اس ٍعب -

 %2                               ارتجبط ثب کالط ٍ پزعؼ ٍ پبعخ -

 %1                                                       یٍقت ؽٌبع -

 تکالیف داًشجَ در بخش کارآهَزی :

  :یکارآهَز* 

پزداختِ ٍ  هذدجَیبىهؼزفی ؽذُ در کالط ثِ هزاقجت اس  ل ّبیداًؾجَیبى در عی ًین ٍاحذ کبرآهَسی ثب ثِ کبرگیزی هذ      

 " یک پروژه بو شرح زیر ارائو خواىند داد.ًْبیتب

 ی:کبرآهَس فیتکل

 ثی ی ثز اعبط هذل اًتخبپزعتبر صتؾخی ارائٍِ  یبثیثز اعبط اثشار ارس هذدجَ  ٍ ؽٌبخت یثزرع -1

 در هزاقجت   هذدجَ تیهحذٍد لیدل يییؼت -2

  هذدجَ اس یاّذاف کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت در عزح هزاقجت پزعتبر يیتذٍ -3

  هزاقجتی پیؾٌْبد ؽذُ هغبثق هذل ثب تَجِ ثِ اّذاف  یهذاخالت السم پزعتبر یعزاح -4

 هذدجَ آهَسػ ثِ ٍ یپزعتبر یاًجبم ؽذُ ثز اعبط هذل ّب یاقذاهبت پزعتبر ییکبرآ شاىیه یبثیارسؽ  -5

 ًوزُ% 90.          ؽَد یارائِ ه یپزٍصُ  ثصَرت کتج کیدر قبلت  فیتکل يیا 

 

 ٍسايل کوک آهَزشی:   

 ٍیذیَ پزصکتَر  : عبیز هَارد  پزٍصکتَر اعالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثزد
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 :)از ًورُ کل( :درصذ ًورٍُ ٍاحذ ًظری ًحَُ ارزشیابی 

 % ًوز10ُ ٍ ثحث ّب فؼبل در کالط حضَر ثِ هَقغ  ٍ ؽزکت  

  ًوزُ  % 30  ٌبریٍ ارائِ عو ِیتْ

  ًوزُ% 60 آسهَى پبیبى تزم

 

  ارزشیابی ٍاحذ کارآهَزی

 %10حضَر ثِ هَقغ ٍ رػبیت اصَل حضَر در هزاکش کبرٍرسی  

 %         90 یثز اعبط هذل اًتخبث یارائِ عزح هزاقجت پزعتبر

 

 ٍاحذ ًظری: ًَع آزهَى

   غلظ -صحیح جَر کزدًی           ایچٌذگشیٌِ       پبعخ کَتبُ     یحیتؾز

 

 کلیِ کتب هؼتبر داًشگاّی کِ در کتابخاًِ داًشکذُ هَجَد هی باشذ: هٌابغ پیشٌْادی برای هطالؼِ

                                                                                                                                                :BOOK:هٌابغ اًگلیسی -

 
Journal:  

- RESEARCH AND THEORY FOR NURSING PRACTICE 

SPRINGER PUBLISHING CO, 11 WEST 42ND STREET, NEW YORK, USA, NY, 10036, Quarterly ISSN: 

1541-6577 
 هٌابغ فارسی:

 . تْراى : اًتشارات بشری ، آخريي چاپ. ًظريِ پردازی ٍ ًظريِ ّای پرستاریجاللی ًیا ، فاطوِ : دّقاى ًیری ، ًاّیذ ؛ 

 . تْراى :ًشر حیذری . آخريي چاپ. کاربرد هفاّین ٍ ًظريِ ّای پرستاریهؼوارياى ، ربابِ :
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 جذٍل ّفتگی کلیات  ارائِی درس

 

 تاريخ استاد هربَط ػٌَاى هطالب جلسِ

 96-7-22 کبؽبًی ًیب عویٌبر  داًؾجَ ًوَدى هؾخص – کالط ثزگشاری ًحَُ –فی درط هؼز 1

 96-7-29 کبؽبًی ًیب هفَْم ًظزیِ ٍ الگَی پزعتبری 2

 96-8-6 کبؽبًی ًیب هؾخصبت اصلی یک ًظزیِ ٍ ارتجبط الگَ ثب ًظزیِ 3

 96-8-13 کبؽبًی ًیب بریهجتٌی ثز ًظزیِ ّبی پزعت ،هزٍری ثز تبریخچِ  ًظزیِ ٍ هذل در پزعتبری 4

 96-8-20 کبؽبًی ًیب  هذدجَکبرثزد فزآیٌذ پزعتبری در ارائِ خذهبت پزعتبری ثِ  5

 96-8-27 کبؽبًی ًیب  ًظزیِ پزداساى ٍ ارائِ دٌّذگبى هذل ّبی هؼزٍف در پزعتبری  6

 هؼزفی ٍ تحلیل هذل پزعتبری فلَراًظ ًبیتیٌگل  7

 هؼزفی ٍ تحلیل هذل پزعتبری رٍی

 96-9-4 *کبؽبًی ًیب  

 هؼزفی ٍ تحلیل هذل پزعتبری اٍرم 8

 هؼزفی ٍ تحلیل هذل پزعتبری جبًغَى 

 96-9-11 *کبؽبًی ًیب

 هؼزفی ٍ تحلیل هذل پزعتبری ٍاتغَى 9

 هؼزفی ٍ تحلیل هذل پزعتبری فزیذهي 

 96-9-18 *کبؽبًی ًیب

 هؼزفی ٍ تحلیل هذل پزعتبری کیٌگش  10

 عتبری راجزسهؼزفی ٍ تحلیل هذل پز

 96-9-25 *کبؽبًی ًیب

 هؼزفی ٍ تحلیل هذل پزعتبری پپلَ 11

 هؼزفی ٍ تحلیل هذل پزعتبری ػجذاهلل  

 96-10-2 *کبؽبًی ًیب

 96-10-9 *کبؽبًی ًیب . کبرثزد ثیؾتزی دارًذ هذدجَیبىتَاًجخؾی هزاقجت کِ در هذل ّبی پزعتبری 12

 96-10-16 کبؽبًی ًیب ّب ٍهذل ّبی پزعتبری اصَل ، ؽزایظ ٍ ًحَُ ثِ کبر گیزی ًظزیِ 13

 

 
 


