Course Plan

طرح دوره درس نظریه ها،الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

نیمسال اول99-94

ثسوه تؼبلی
دانشگبه ػلوم پسشکی یبسوج
دانشکذه پرستبری و هبهبیی حضرت زینت(س)
طرح دوره (  ) Course Planکبرشنبسی ارشذ
الف-هشخصبت کلی درس
ًيوعبل تحصيلی :اٍل9999-94

ًبم درض ً :ظریِ ّب ،الگَّبی پرظتبری ٍ کبرثرد آًْب

درٍض پيػ ًيبز یب ّوٌيبزً :ذارد

تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ :نظری(یک و نین واحذ)  /کبرآهوزی (نین واحذ)
تؼذاد داًؽجًَ 6 :فر

گرٍُ آهَزؼی  :پرظتبری ظالهت ثسرگعبالى

رٍز ٍ ظبػت ثرگساری :ظبػت  8-90یکؽٌجِ

هحل ثرگساری کالض :ؼوبرُ 9ارؼذ داًؽکذُ پرظتبری

هعئَل درض  :دکتر افراظيبثی فر

هذرض :دکتر افراظيبثی فر

ة – شرح درس :در ایي درض داًؽجَیبى ضوي اؼٌبیی ثب ًظریِ ّب ٍ الگَّبی پرظتبری ،اصَل ،ؼرایط ٍ ًحَُ ثکبرگيری آًْب را در
هحيط ّبی ثبليٌی در هراقجت پرظتبری ازظالهت ثسرگعبالى فرا هی گيرًذ.
ة -هذف کلی درس  :اؼٌبیی ثب ًظریِ ّب ٍ الگَّبی پرظتبری جْت کعت داًػ ًظری ٍ هْبرت ّبی هراقجتی در ػرصِ ّبی هختلف
پرظتبری ظالهت ثسرگعبالى
پ -اهذاف اختصبصی درس :
نظری :در پبیبى دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
-9
-2
-9
-4

هفَْم ًظریِ ٍ الگَ پرظتبری را تَضيح دّذ
هؽخصبت اصلی یک ًظریِ را تَضيح دّذ.
اصَل ٍ ؼرایط ثکبرگيری ًظریِ ّب ٍ الگَی پرظتبری را ثيبى کٌذ.
ًظریِ ّب ٍ الگَّبی هؼرٍف پرظتبری را تَضيح دّذ.

کبرآهوزی :در پبیبى کبراهَزی از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 -9قبدر ثِ ثررظی ٍ ؼٌبخت ٍضؼيت ظالهت ثسرگعبالى ثر اظبض ًظریِ ّب ٍ الگَّبی هؼرٍف پرظتبری ثبؼذ.
 -2قبدر ثِ ثرًبهِ ریسی هراقجت ّبی پرظتبری ظالهت ثسرگعبالى ثر اظبض ًظریِ ّب ٍ الگَّبی هؼرٍف پرظتبری ثبؼذ.
 -9قبدر ثِ اجرا ٍ ارزؼيبثی هراقجت ّبی پرظتبری ظالهت ثسرگعبالى ثر اظبض ًظریِ ّب ٍ الگَّبی هؼرٍف پرظتبری ثبؼذ.
 -4ثکبرگيری ًظریِ ّب ٍ الگَّبی هؼرٍف پرظتبری را در پرظتبری ظالهت ثسرگعبالى تجسیِ ٍ تحليل ًوبیذ.
ج-شیوه تذریس
 -9نظری  :هطبلت ایي درض ثِ صَرت ظخٌراًی ٍ ثحث گرٍّی ثب اظتفبدُ از ٍظبیل کبهپيَترٍ ،یذیَ پرٍشکتَر،
پبٍرپَیٌت .....در کالض ارائِ هی ؼَد .ظبػبت تذریط جوؼب  25ظبػت هی ثبؼذ .
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 -2کبرآهوزی :هذت کبرآهَزی 25ظبػت در طَل ترم ثر اظبض ثرًبهِ زهبى ثٌذی ؼذُ در ثخػ ّبی داخلی -جراحی
خَاّذ ثَد  .داًؽجَیبى طجق اّذاف کبرآهَزی ثِ ثرًبهِ ریسی ٍ اجرای هراقجت پرظتبری ظالهت ثسرگعبالى هجتٌی ثر
ًظریِ ّب ٍ ٍ الگَّبی هؼرٍف پرظتبری درػرصِ ّبی ثبليٌی خَاٌّذ پرداخت .در ّر ؼيفت ّر داًؽجَ یک هذدجَی
یسرگعبل را اًتخبة ٍ طرح هراقجتی هجتٌی ثر الگ َی پرظتبری را طراحی ٍ اجرا ًوَدُ ٍ ًتيجِ کبر خَد را ثِ صَرت
هعتٌذ گسارغ خَاّذکرد .
چ-هسئولیت دانشجو :از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد :
 -9در ارائِ تکليف خَد از هٌبثغ ػلوی جذیذ ٍ یبفتِ ّبی پصٍّؽْبی اًجبم ؼذُ اظتفبدُ ًوبیذ .
 -9ثطَر هٌظن ٍ ثذٍى غيجت ٍ تبخير در کالظْبی درض ٍ کبرآهَزی حضَر یبفتِ ٍدر هجبحثبت ػلوی ؼرکت هَثر داؼتِ
ثبؼذ .جْت غيجت ثيػ از دٍ جلعِ در ٍاحذ تئَری ٍ یک جلعِ در ٍاحذکبراهَزی ًورُ صفر هٌظَر خَاّذ ؼذ.
خبهَغ ثَدى هَثبیل در طَل کالض اججبری هی ثبؼذ.
 -2کليِ تکبليف ثبیذ در تبریخ تؼييي ؼذُ تحَیل دادُ ؼًَذٍ رػبیت آئيي ًگبرغ گسارغ الساهی اظت .
ح-روش ارزشیبثی دانشجو
واحذ نظری  :ؼرکت فؼبل در کالض ،%90ارائِ خالصِ هقبالت ػلوی هرتجط ثب الگَّبی پرظتبری ، %90ارائِ ظويٌبر(پرٍشُ
ػولی) الگَّبی پرظتبری  ،)%20آزهَى ّبی هيبى دٍرُ ای ٍ پبیبًی پبیبى ترم %60
واحذ کبرآهوزی :گسارؼبت ًْبیی ٍ تکبليف ثبليٌی ،%70ارزیبثی هذرض هرثَطِ . %90داًؽجَیبى ثبیذ ثر اظبض اّذاف
هؽخص ؼذُ در هحل کبر آهَزی حضَر یبفتِ ٍثب در ًظر گرفتي ًظریِ ّب ٍ الگَّبی پرظتبری  ،ثرًبهِ هراقجتی خَد را در ّر
ؼفيت در قبلت الگَّبی پرظتبری طراحی ٍ اجرا ًوَدُ ٍ ًتيجِ کبر را هختصرا در  9-5صفحِ گسارغ دٌّذ .ػالٍُ ثر ایي
تؼذاد  9گسارغ ًْبیی طرح هراقجتی( 9الگَّبی پرظتبری )را ثِ ؼرح زیر در هَػذ هقررتحَیل دّذ :
ثررظی ٍ ؼٌبخت ًيبزّبی آهَزؼی ،هراقجتی ٍ درهبًی هذدجَ ثر اظبض الگَی پرظتبریتؽخيص ّبی پرظتبری ٍ تؼييي اّذاف هراقجتی هجتٌی ثر الگَی پرظتبریطراحی ٍ ثرًبهِ ریسی ثرًبهِ هراقجتی هجتٌی ثر الگَی پرظتبریاجرا ٍ ارزؼيبثی پيبهذّبی ثرًبهِ هراقجتی هجتٌی ثر الگَی پرظتبریًقذ ٍ تحليل ثکبرگيری الگَی پرظتبری هَرد اظتفبدُّر گسارغ ًْبیی حذاکثر در  95-20صفحِ ٍ ًيس ثب در ًظر گرفتي هَارد  :ظبػت ٍتبریخ ،هکبى .،اّذاف  ،فْرظت فؼبليت
اًجبم ؼذُ  ،ارزیبثی خَد داًؽجَ در رظيذى ثِ اّذاف تؼييي ؼذُ ٍ ًتيجِ گيری ٍ ًقذ ٍ تحليل تٌظين گردد.
خ-هنبثغ
Tomey AM, Alligood. MR. Nursing theorists and their work. (5th ed.). Mosby, Philadelphia, 2002
Alligood M.R, Tomey. A.M. Nursing theory utilization and application. 2nd Ed. Mosby,
Philadelphia, 2002.
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ظبیر کتت هرجغ ،هجالت ،هقبالت ٍ ظبیت ّبی هرتجط ثب ًظریِ ّب ٍ الگَّبی پرظتبری
د-جذول زهبى ثنذی ثرنبهه درس( )lesson planواحذ نظری
جلسه هوضوع جلسه

تبریخ ثرگساری

هذرس

9

هؼرفی درض ٍ ثيبى اّذاف

دکتر افراظيبثی

2

هفبّين فلعفی ٍ ،اشُ ؼٌبظی در ًظریِ ّب ٍ الگَّبی پرظتبری

دکتر حعيٌی

9

اًَاع ًظریِ ّب ٍ الگَّبی پرظتبری ،هؽخصبت یک ًظریِ ٍ کبرثرد اى

دکتر حعيٌی

4

ًظریِ ّبی فلَراًط ًبًتيٌگل ،ػجذاهلل ،پپلٍَ ،اتعَى

دکتر حعيٌی

5

ًظریِ ّبی جبًعَى ،پبرظِ،لٌيٌجر

دکتر افراظيبثی

6

ًظریِ رٍی

دکتر افراظيبثی

7

ًظریِ ّبی اٍرم ،فریذهي

دکتر افراظيبثی

8

ًظریِ ّبی جبًعَى ،ارٍلٌذٍ

دکتر افراظيبثی

9

ًظریِ ّبی راجرز ،لَیي

دکتر افراظيبثی

90

ًظریِ ّبی ًيَهي ،کيٌگس

دکتر افراظيبثی

99

اصَل اًتخبة ٍ ثکبرگيری ًظریِ ّب در ثبليي ،تحليل ٍ ًقذ ًظریِ

دکتر افراظيبثی

92

ارائِ خالصِ کبرت هرتجط ثب ػٌبٍیي درظی

داًؽجَیبى

99

ارائِ خالصِ کبرت هرتجط ثب ػٌبٍیي درظی

داًؽجَیبى
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