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 در برنامه آموزشی  عملی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب -: نظری، عملی و یا نظرینوع واحد1



 

 

 :توصیف کلی درس 

مفاهیم اصلی و علمی نظریه ها و این درس به منظور اشنایی دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه با 

 تئوری ها برای درک بیشتر علم پرستاری می باشد.

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

های مختلف در عرصه و نحوه كاربرد آن هاانواع نظریه ها و مدل های مهم در رشته پرستاری سالمت جامعه  آشنایی با

 پرستاری سالمت جامعه 

   (:Core Competencyی )اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمنداهداف 

 در پایان این درس انتظار می رود  دانشجو:

 نماید.تعریف را  مفهوم نظریه و مدل .1
 ( را بیان نماید.توانمندسازی ،خودمراقبتی ،مراقبت ،پیشگیری )مفاهیم اصلی در پرستاری سالمت جامعه   .2
 را توضیح دهد. مشخصات اصلی یک نظریه و ارتباط مدل و نظریه    .5
 را به اختصار شرح دهد ها در پرستاری مبتنی بر نظریه های پرستاریتاریخچه نظریه و مدل .1
 بیان كندرا كاربرد فرایند پرستاری در ارائه خدمات پرستاری   .5
 تشریح نماید. ( راMiddle Range Theory) اهمیت كاربرد نظریه های میان دامنه .6
 را توضیح دهد. بتی نیومن ،پیلو ،واتسون ،جانسون ،روی نایتینگل، مدل های نظریه پردازان معروف پرستاری شامل   .7
مدل  ،تئوری ها و مدل های بهداشتی پركاربرد در پرستاری سالمت جامعه نظیر مدل نیازهای هندرسون  .1

 ر را تشریح نمایند.ندپمدل ارتقای سالمتی  و مدل سازگاری روی ،خودمراقبتی اورم

 کاراموزی: 

  طراحی و اجرای برنامه مراقبتی برای مددجویان بر اساااس مدل های تدریش شااده در عرصااه های سااالمت جامعه، 

بیماران ضایعه  ،زندان ،واحدهای بهداشاتی  ،مركز مشااوره بیماریهای رفتاری  ،طب تساکینی  ،مراكز مراقبت در منزل

مركز حمایت از  ،اورژانش اجتماعی ،مساجد ،ساالمندان سارای سالمندان   ،مركز توانمندساازی  ،ای محلهسار  ،نخاعی

 ....  و    افراد بی خانمان ،كودكان بی سرپرست و بدسرپرست

 :محل کارآموزی

 مراكز بهداشتی و مراكز خدمات سالمت شهری سرای محله و مراكز سالمت روستایی 

  مراكز پزشکی آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی 

 سسات و سازمان های ارائه خدمات سالمت و توانبخشی به مددجویان مبتال به انواع بیماری های مزمن و ناتوانی مو

 های مختلف سنیهای جسمی و حركتی و ذهنی در رده

  آسایشگاه ها 

 مراكز توانبخشی 

  مراكز ارائه خدمات مراقبت در منزل 



 

 

   های اجتماعی نیکوكاری خیریه خصوصی و غیرانتفاعیصهعر 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری                                               5تركیبی 

  :آموزشی انتخاب شدهیادگیری با عنایت به رویکرد -های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه كالس 

  یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی )پ سخنرانی تعاملی 

  های كوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتنی بر سناریو 

  تدریش توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریش(  

 یادگیری مبتنی بر بازی 

 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 نظریه ها و مدل های پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها سدرارائه تقویم جدول 

 هفته اول ترم( 1) 15-15و  10-1چهارشنبه ها  : روز و ساعت كالس

استاد  روش یاد دهی/یادگیری عنوان مطالب تاریخ جلسه

 مربوط/دانشجو

1 50-6-1101 

 (1-10) 

/ كوچک یبحث در گروهها تعریف مفهوم نظریه و مدلطرح درس، 

سخنرانی/ ارائه بیب كارت/ 

 سمینار

 مهدی زادهدكتر 

2 6-7-1101 

 ( 1-10) 

 )مفاهیم اصلی در پرستاری سالمت جامعه 

 توانمندسازی ،خودمراقبتی ،مراقبت ،پیشگیری

/ كوچک یبحث در گروهها

 سخنرانی/ ارائه بیب كارت/ 

 دكتر حسینی

3 6-7-1101 

(15-15) 

مشخصات اصلی یک نظریه و ارتباط مدل و نظریه   

مروری بر تاریخچه نظریه و مدلها در پرستاری ،

  مبتنی بر نظریه های پرستاری

/ كوچک یبحث در گروهها

 سخنرانی/ ارائه بیب كارت/ 

 دكتر مهدی زاده

4 15-7-1101 

(1-10) 

/ كوچک یبحث در گروهها  /كاربرد فرایند پرستاری در ارائه خدمات پرستاری

 سخنرانی/ ارائه بیب كارت/ 

 حسینیدكتر 

5 20-7-1101 

(1-10) 

/ كوچک یبحث در گروهها اهمیت كاربرد نظریه های میان دامنه

 سخنرانی/ ارائه بیب كارت/ 

 دكتر مهدی زاده

6 20-7-1101 

(15-15) 

/ كوچک یبحث در گروهها جانسون نظریه ناتینگل،

 سخنرانی/ ارائه بیب كارت/ 

 دكتر حسینی

7 27-7-1101 

(1-10) 

/ كوچک یبحث در گروهها روی، پپلونظریه 

 سخنرانی/ ارائه بیب كارت/ 

 دكتر مهدی زاده

8 1-1-1101 

(1-10) 

/ كوچک یبحث در گروهها نظریه بتی نیومن،  واتسون

 سخنرانی/ ارائه بیب كارت/ 

 دكتر حسینی

9 1-1-1101 

(15-15) 

/ كوچک یبحث در گروهها نظریه هندرسون/

 سخنرانی/ ارائه بیب كارت/ 

 دكتر مهدی زاده

11 11-1-1101 

(10-1) 

/ كوچک یبحث در گروهها مدل سازگاری روی

 سخنرانی/ ارائه بیب كارت/ 

 دكتر حسینی

11 11-1-1101 

(1-10) 

/ كوچک یگروههابحث در  مدل خود مراقبتی اورم

 سخنرانی/ ارائه بیب كارت/ 

 دكتر مهدی زاده



 

 

12 11-1-1101 

(15-15) 

/ كوچک یبحث در گروهها مدل ارتقای سالمتی بندورا

 سخنرانی/ ارائه بیب كارت/ 

 دكتر حسینی

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

مقرر، مطالعه منابع  درس، انجام تکالیف در موعدس الدر طول دوره نظیر حضور منظم در كو انتظارات  دانشجووظایف عمومی 

 1سالهای ك معرفی شده و مشاركت فعال در برنامه

 حضور منظم و به موقع در كالس درس 
 مشاركت منظم در بحث های كالسی 

  ارائه یک جلسه از مباحث كالسی به انتخاب دانشجو 
 بیب كارت متناسب با عناوین درس 1ارائه 

 :روش ارزیابی دانشجو

 ( 21 : )از نمره کلتئوری نحوه ارزشیابی و درصد نمره

    آزمون میان ترم ندارد

   2ارزیابی تکوینی )سازنده(

  نمره( 1.5نمره )هر كدام 6ارائه بیب كارت    

  نمره 2شركت فعال در كالس 
  نمره 1ارائه یک جلسه از مباحث درسی 

  3)پایانی( رزیابی تراکمیا

 سئواالت تشریحی، چند گزینه ای و كوتاه پاسخ() نمره1 ترم آزمون پایان 

 کاراموزی: نحوه ارزشیابی

 ( ارزیابی كارپوشهPortfolioارائه كتبی و شفاهی طرح های اجرا شده بر اساس مدل های مورد نظر :) 

 

 

  :منابع

 .باشد های مرتبط می سایت ها و نشانی وب های تخصصی، مقاله های درسی، نشریه منابع شامل كتاب

 

                                                           

 .مجازی، لحاظ گردندهای آموزشی اعم از حضوری و  توانند در همه انواع دوره وظایف عمومی می1 

2 . Formative Evaluation 

3 . Summative Evaluation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


