
 

 بسمه تعالي

 دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 ريه ها،الگوهاي پرستاري سالمت جامعه وکابرد آنهاظن ورهطرح د

 

 واحد کار آموزی1-واحد نظری1احد : تعداد و                                                                                نیاز یا همزمان:ندارد پیش

  کارشناسی ارشد سالمت جامعه                              اگیران : دانشجویان پرستاریفر

    22/10/97:ترمپایان                                                                               24/6/1397  شروع ترم 

 6 :مکان کالس                               9/10/97تاریخ امتحان 

 8-10 : کالس ساعت                 30/10-12ساعت امتحان:

  نیا یفراها ن : خانم سمدر                                                                                   شنبه دو : کالس زمان

 

 :  درس شرح

 

نظریه ها والگوها در واقع همان دانش اختصاصی  زاییده رویکرد علمی وتولید دانش وتئوریها بر مبنای دانش تجربی است.ری رشد حرفه پرستا

 کند های مراقبتی ودرمانی را هدایت وتسهیل می وویژه پرستاری هستند که نحوه بکار گیری دانش ومهارت

 هــدف کلــي:  

 ساعت 17الف:نظري

نظریه ها والگوهای مهم در رشته پرستاری سالمت جامعه وبکار گیری آن در عرصه های مختلف پرستتاری ستالمت نواع ا آشنایی دانشجویان با

.جامعه



اهــداف ويژه:

 در پایان این درس انتظار می رود دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند مفهوم نظریه والگو -

 هدرا شرح د مشخصات اصلی یک نظریه وارتباط الگو ونظریه -

 بحث کند ریه های پرستاریظومدلها مبتنی بر نه نظری در مورد تاریخچه   -

 را شرح دهدکاربرد فرایند پرستاری در ارائه خدمات پرستاری -

 را توضیح دهد ریه های یادگیری وکاربردآنها در تغییر رفتارظمفاهیم ون -

 رانس نایتینگل،اورم،روی،جانسون،واتسون،فریدمن،کینگز،راجرز،پپلو،عبدهلل()فلونظریه پردازان معروف پرستاری والگوهای آنان شاملدر مورد  -

 بحث کند

 تئوریها والگوهای بهداشتی پرکاربرد در پرستاری سالمت جامعه نظیر در مورد  هریک از  -

 تئوری مراحل تغییر)مدل فرا نظریه(  -

 تئوری عمل منطقی -

 مدل اعتقاد بهداشتی -

 درمدل ارتقاء سالمتی پن -

 اجتماعی-شناختی تئوری -

 مدل های برنامه ریزی بهداشتی)مدل پرسید وپروسید(-

 رفتار برنامه ریزی شده  وریتئ -

 مدل های ارتباط بهداشتی -

 مدل انتشار نوآوری -

 مدل بزنف -



 ظار ارزشتئوری انت -

 ،بحث کند.مدل قصد رفتاری -

 :ساعت( 51ب:کار آموزي )

ا/الگوهای معرفی شده در درس برای بررسی شرایط عرصه مورد نظر وتبیین آن با طراحی برنامه های مداخله نظر یه ه به کارگیری خدمات:

 ای در یکی از عرصه های سالمت جامعه وگزارش آن به صورت شفاهی وکتبی)پروژه کار آموزی(

 :مراکز بهداشتی ودر مانی ودرمانگاه هاعرصه

  : سيروش تدر

ل یمناسب از وسا یان است که در جایتوسط دانشجوو سمینار  سخ و ارایه مقالهو پرسش و پا  توسط مدرس یس به صورت سخنرانیروش تدر

 استفاده خواهد شد. یکمک آموزش

 :  ف دانشجويوظا

 ن شده.ییف تعیو انجام تکال یگروه یحضور منظم و مرتب در جلسات کالس و بحث ها

 نظري:

 های دانشی ونگرشی ارزشیابی تشخیصی اولیه با کمک پیش آزمون -

 های گروهی  حظور فعال وشرکت در بحث -

 ارائه خالصه مقاالت وکنفرانس -

 ارزیابی مرحله ای درس با استفاده از ازمون های مرحله ای وپرسش کالسی-

 آزمون کتبی دوره ای وپایانی  -

 کارآموزي

و کتبی  صه های سالمت جامعه وگزارش آن به صورت شفاهیی آن در یکی از عررانتخاب یک نظریه یا مدل وبررسی شرایط ونحوه بکارگی

 )پروژه کار آموزی(

 :  يابيروش ارزش

 

 درصد  15   نمره  3                             در بحث های گروهیشرکت  وفعال  رحضوت           

 درصد30   نمره  6                                                              کنفرانس -              

 درصد  30   نمره  6            )کارت(مطالب هرجلسه به صورت کتبیخالصه ارائه   

 درصد  25  نمره  5                           امتحان پایان ترم ت  

 درصد 100                 نمره 20                جمع 

 



 مدرس ن دروس.يعناو خيتار فيرد

1 26/6/97  نیا یفراها ن خانم  نظریه والگو  اهیممف آشنایی با طرح درس و 

2 2/7/97 تاریخچه  نظریه ومدلها مبتنی ،مشخصات اصلی یک نظریه وارتباط الگو ونظریه  

 بر نظریه های پرستاری
"            " 

3 9/7/97  "            " کاربرد فرایند پرستاری در ارائه خدمات پرستاری 

4 16/7/97  "            " مفاهیم ونظریه های یادگیری وکاربردآنها در تغییر رفتار  

5 23/7/97 نظریه پردازان معروف پرستاری والگوهای آنان شامل)فلورانس  معرفی 

 نایتینگل،اورم،روی،جانسون،واتسون،فریدمن،کینگز،راجرز،پپلو،عبدهلل(
"            " 

6 30/7/97 مدل اعتقاد  ،تئوری عمل منطقی ،تئوری مراحل تغییر)مدل فرا نظریه( 

 بهداشتی
"            " 

7 7/8/97  "            " اجتماعی-تئوری شناختی ،مدل ارتقاء سالمتی پندر 

8 14/8/97  "            " مدل های برنامه ریزی بهداشتی)مدل پرسید وپروسید( 

9 21/8/97  "            "              مدل انتشار نوآوری، مدل های ارتباط بهداشتی، ه ریزی شدهتئوری رفتار برنام 

10 
28/8/97  ، تئوری انتظار ارزش  ،مدل قصد رفتاری مدل بزنف 

 
"            " 

11 5/9/97   "            " 

12 12/9/97   
"            " 

13 19/9/97   "            " 

14 26/9/97   "            " 

15 3/10/97   "            " 

16 10/10/97   "            " 

17 26/6/97   "            " 



 ارزشيابي مشارکت در مباحث درسي 

 جلسات

 

 نام دانشجو

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 7 8 9 10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

 جمع

1-                

2-                

3-                

4-                

5-                 

6-                 

7 –                

8-                 

9-                 

10 -                

 فرم ارزشيابي کنفرانس

           نمره موارد ارزشيابي

           5/1 کفايت محتوي و تسلسل مطالب و استفاده از منابع جديد

           5/1 کنفرانسه وارائه حداقل دو مقاله جديد مرتبط با موضوع ترجم 

           25/0 تهيه طرح درس

           25/0 کنفرانس لارائه در زمان مقرر و تحوي

           1 ارائه  تآمادگي و کيفي

           25/0 استفاده از وسايل کمک آموزشي

           25/0 تنظيم وقت

           25/0 د انگيزه سئوال در فراگيران و فعال نگهداشتن کالسايجا

           25/0 قدرت پاسخگويي به سئواالت

           25/0 توجه به يادگيري فراگيران و تاکيد بر نکات مهم کنفرانس

           25/0 خالصه و جمع بندي مطالب

            6 جمع

 

 



 

 

 –تهران :  مرکز تألیفات کتابهای درسی  –های پرستاریو نظریه  مفاهیم–اسدزندی، مینو 

  1388زمستان  –ستاد فرماندهی کل سپاه       

 –های پرستاری( های پرستاری )کاربرد عملی مدلتئوری –کالتوز، هلن  –اگلتون، پیتر 

  1382انتشارات بشری  –تهران  –مترجم : رسول تبری       

  1386تهران : انتشارات بشری  –ها و کاربرد آن در پرستارینظریه–ی، مهوش صلصال –غفاری، فاطمه 

 الگوهای مطالعه  رفتار در آموزش بهداشت،داوود شجاعی زاده،آخرین چاپ-1

 برقراری ارتباط برای سالمت وتغییر رفتار،محمد پور اسالمی وهمکاران آخرین چاپ-2

 .الگوهای پرستاری مطابق با دانش روز منتشره از دانشگاه ها ومراکز علمی معتبربا نظریه ها و در ارتباط  کتب ومجالت معتبر-3

کتب ومجالت معتبردر ارتباط با نظریه ها والگوهای تغییر رفتار وبرنامه ریزی بهداشتی مطابق با دانش روز منتشره از دانشگاه ها  -4

 ومراکز علمی معتبر.
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