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ثطمو تؼبلی
دانشگبه ػلوم پسشکی یبضوج
دانشکذه پرضتبری و مبمبیی حضرت زینت(ش)
طرح دوره (  ) Course Planکبرشنبضی ارشذ
الف-مشخصبت کلی درش
ًبم درش ً :ظریَ ُب ،الگُْبی پرضتبری ّ کبربرد آًِب
تؼذاد ّ ًْع ّادذ :نظري(1واحذ)  /کبرآموزی( 1واحذ)
تؼذاد داًػجًْ 5 :فر
رّز ّ ضبػت برگساري:

ًيوطبل تذصيلی :اّل

1394-95

درّش پيع ًيبز یب ُوٌيبزً :ذارد
گرٍّ آهْزغي  :پرضتبری ضالهت جبهؼَ

هذل برگساري کالش:

هطئْل درش  :دکتر ًبزآفریي دطيٌی هذرش :دکتر ًبزآفریي دطيٌی ،دکتر افراضيببی
ة – شرح درش :در ایي درش داًػجْیبى ضوي اغٌبیی بب ًظریَ ُب ّ الگُْبی پرضتبری ،اصْل ،غرایظ ّ ًذٍْ
بکبرگيری آًِب رادر هذيظ ُبی ببليٌی در هراقبت پرضتبری از هذدجْیبى فرا هی گيرًذ.
ىذف كلي درش :اغٌبیی بب ًظریَ ُب ّ الگُْبی پرضتبریجِت کطب داًع ًظری ّ هِبرت ُبی هراقبتی در ػرصَ
ُبی هختلف پرضتبری ضالهت هذدجْیبى

اىذافذرش:
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ردیف
1

2

3

اىذاف ویژه
اىذاف کل
آغٌبیی بب تؼبریف ّ هفبُين ببتبریخچِْرًّذتْضؼٌِظریِپردازیذرپرضتبریآغٌبغْد
اُويتْکبربردًظریِپردازیذرپرضتبریرابيبًٌوبیذ
تئْری ،اًْاع تئْری،
هفِْم ّ اًْاع آى را تْضيخ دُذ.
ّیژگی ُب
قضيَ را تؼریف ًوبیذ.
پيع فرض ّ فرض را تْضيخ دُذ.
تئْری را تؼریف ًوبیذ.
تئْری پرضتبری را تؼریف ًوبیذ.
ػٌبصر تئْری را تػریخ ًوبیذ.
اًْاع تئْری را غرح دُذ.
ّیژگی ُبی تئْری را رکر کٌذ.
پبراداین را تؼریف ًوبیذ.
آغٌبیی بب:
هتبپبراداین را تْصيف کٌذ.
هذل ُبی پرضتبری ّ
طبقَ بٌذی آى ُب ّ ارتببط هذل ّ هذل پرضتبری را تؼریف ًوبیذ.
هذل پٌذاغتی را تؼریف کٌذ.
بب ًظریَ ُب
تفبّت ّ ارتببط هذل پٌذاغتی ّ تئْری را بيبى ًوبیذ.
هرّری بر تبریخچَ
اًْاع هذل ُبی پٌذاغتی را تْصيف ًوبیذ.
ًظریَ ُب ّ هذل ُب در
پرضتبری هبتٌی بر ًظریَ تبریخچَ ًظریَ ُب ّ هذل ُب در پرضتبری هبتٌی بر ًظریَ ُبی
پرضتبری را غرح دُذ.
ُبی پرضتبری
کبربرد فرایٌذ پرضتبری در هرادل فرایٌذ پرضتبری را غرح دُذ.
کبربرد فرایٌذ پرضتبری در ارائَ خذهبت پرضتبری را تْصيف ًوبیذ.
ارائَ خذهبت پرضتبری
هفبُين ّ ًظریَ ُبی
یبدگيری ّ کبربرد آى ُب
در تغيير رفتبر
آغٌبیی بب ًظریَ ًبیتيٌگل

ًظریَ ًبیتيٌگل  ،هفبُين ّ اجسای آى راتْضيذذُذ
فرض ُب ی هذل را بيبى ًوبیذ.
هتبپبراداین ُبی هذل را غرح دُذ.
فرهت فرایٌذ پرضتبری بر اضبش ایي هذل را تْصيف ًوبیذ.ًظریَ ضيطتن رفتبری ّاتطْى  ،هفبُين ّ اجسای آى راتْضيذذُذ
فرض ُب ی هذل را بيبى ًوبیذ.
هتبپبراداین ُبی هذل را غرح دُذ.
فرهت فرایٌذ پرضتبری بر اضبش ایي هذل را تْصيف ًوبیذ.ًظریَ پپال ،هفبُين ّ اجسای آى راتْضيذذُذ
فرض ُب ی هذل را بيبى ًوبیذ.
هتبپبراداین ُبی هذل را غرح دُذ.
فرهت فرایٌذ پرضتبری بر اضبش ایي هذل را تْصيف ًوبیذ.ًظریَ ػبذالَ ،هفبُين ّ اجسای آى راتْضيذذُذ
فرض ُب ی هذل را بيبى ًوبیذ.
هتبپبراداین ُبی هذل را غرح دُذ.
-فرهت فرایٌذ پرضتبری بر اضبش ایي هذل را تْصيف ًوبیذ.

آغٌبیی بب ًظریَ ضيطتن
رفتبری جبًطْى

ًظریَ ضيطتن رفتبری جبًطْى  ،هفبُين ّ اجسای آى راتْضيذذُذ
فرض ُب ی هذل را بيبى ًوبیذ.
هتبپبراداین ُبی هذل را غرح دُذ.
فرهت فرایٌذ پرضتبری بر اضبش ایي هذل را تْصيف ًوبیذ.هذل لٌيٌجر  ،هفبُين ّ اجسای آى راتْضيذذُذ

آغٌبیی بب ًظریَ ّاتطْى
آغٌبیی بب ًظریَ پپال

آغٌبیی بب ًظریَ ػبذالَ
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آغٌبیی بب ًظریَ لْیي
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آغٌبیی بب ًظریَ کيٌگس

آغٌبیی بب ًظریَ ًيْهي

آغٌبیی بب هذل ضبزگبری
رّی
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آغٌبیی بب هذل پرضتبری
خْدهراقبتی اّرم ّ هفبُين
ػوذٍ ّ ػولکرد پرضتبری
بر اضبش ایي ًظریَ
آغٌبیی بب ًظریَ راجرز

ًظریَ راجرز ،هفبُين ّ اجسای آى راتْضيذذُذ
فرض ُب ی هذل را بيبى ًوبیذ.
هتبپبراداین ُبی هذل را غرح دُذ.
فرهت فرایٌذ پرضتبری بر اضبش ایي هذل را تْصيف ًوبیذ.ًظریَ فریذهي  ،هفبُين ّ اجسای آى راتْضيذذُذ
فرض ُب ی هذل را بيبى ًوبیذ.
هتبپبراداین ُبی هذل را غرح دُذ.
-فرهت فرایٌذ پرضتبری بر اضبش ایي هذل را تْصيف ًوبیذ.

آغٌبیی بب تئْری هرادل
تغيير (هذل فراًظریَ)
آغٌبیی بب تئْری ػول
هٌطقی
آغٌبیی بب هذل اػتقبد
بِذاغتی
آغٌبیی بب تئْری غٌبختی
اجتوبػی
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ًظریَ کيٌگس ،هفبُين ّ اجسای آى راتْضيذذُذ
فرض ُب ی هذل را بيبى ًوبیذ.
هتبپبراداین ُبی هذل را غرح دُذ.
فرهت فرایٌذ پرضتبری بر اضبش ایي هذل را تْصيف ًوبیذ.ًظریَ ًيْهي  ،هفبُين ّ اجسای آى راتْضيذذُذ
فرض ُب ی هذل را بيبى ًوبیذ.
هتبپبراداین ُبی هذل را غرح دُذ.
فرهت فرایٌذ پرضتبری بر اضبش ایي هذل را تْصيف ًوبیذ.هذل ضبزگبری رّی  ،هفبُين ّ اجسای آى راتْضيذذُذ
فرض ُب ی هذل را بيبى ًوبیذ.
هتبپبراداین ُبی هذل را غرح دُذ.
فرهت فرایٌذ پرضتبری بر اضبش ایي هذل را تْصيف ًوبیذ.ًظریَ اّرم  ،هفبُين ّ اجسای آى راتْضيذذُذ
فرض ُب ی هذل را بيبى ًوبیذ.
هتبپبراداین ُبی هذل را غرح دُذ.
-فرهت فرایٌذ پرضتبری بر اضبش ایي هذل را تْصيف ًوبیذ.

آغٌبیی بب ًظریَ فریذهي
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فرض ُب ی هذل را بيبى ًوبیذ.
هتبپبراداین ُبی هذل را غرح دُذ.
فرهت فرایٌذ پرضتبری بر اضبش ایي هذل را تْصيف ًوبیذ.ًظریَ لْیي ،هفبُين ّ اجسای آى راتْضيذذُذ
فرض ُب ی هذل را بيبى ًوبیذ.
هتبپبراداین ُبی هذل را غرح دُذ.
-فرهت فرایٌذ پرضتبری بر اضبش ایي هذل را تْصيف ًوبیذ.

آغٌبیی بب هذل ارتقبء

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

هفبُين تئْری هرادل تغيير (هذل فراًظریَ) را غرح دُذ.
هرادل تئْری را تْضيخ دُذ.
کبربرد تئْری در آهْزظ پرضتبری را بيبى ًوبیذ.
هفبُين تئْری ػول هٌطقی را غرح دُذ.
هرادل تئْری را تْضيخ دُذ.
کبربرد تئْری در آهْزظ پرضتبری را بيبى ًوبیذ.
هفبُين هذل اػتقبد بِذاغتی را غرح دُذ.
هرادل هذل را تْضيخ دُذ.
کبربرد هذل در آهْزظ پرضتبری را بيبى ًوبیذ.
هفبُين تئْری غٌبختی اجتوبػی را غرح دُذ.
هرادل تئْری را تْضيخ دُذ.
کبربرد تئْری در آهْزظ پرضتبری را بيبى ًوبیذ.
ًظریَ ارتقبء ضالهتی پٌذر ،هفبُين ّ اجسای آى راتْضيذذُذ
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ضالهتی پٌذر
آغٌبیی بب هذل پرضيذ
پرّضيذ
آغٌبیی بب تئْری رفتبر
برًبهَ ریسی غذٍ

آغٌبیی بب هذل ُبی ارتببط
بِذاغتی
آغٌبیی بب هذل اًتػبر
ًْآّری
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فرض ُب ی هذل را بيبى ًوبیذ.
هتبپبراداین ُبی هذل را غرح دُذ.
فرهت فرایٌذ پرضتبری بر اضبش ایي هذل را تْصيف ًوبیذ.
هفبُين هذل پرضيذ پرّضيذ را غرح دُذ.
هرادل هذل را تْضيخ دُذ.
کبربرد هذل در آهْزظ پرضتبری را بيبى ًوبیذ.
هفبُين تئْری رفتبر برًبهَ ریسی غذٍ را غرح دُذ.
هرادل تئْری را تْضيخ دُذ.
کبربرد تئْری در آهْزظ پرضتبری را بيبى ًوبیذ.
اًْاع هذل ُبی ارتببط بِذاغتی را غرح دُذ.
هفبُين هذل اًتػبر ًْآّری را غرح دُذ.
هرادل هذل را تْضيخ دُذ.
کبربرد هذل در آهْزظ پرضتبری را بيبى ًوبیذ.

آغٌبیی بب هذل بسًف
هفبُين هذل بسًف را غرح دُذ.
هرادل هذل را تْضيخ دُذ.
کبربرد هذل در آهْزظ پرضتبری را بيبى ًوبیذ.
آغٌبیی بب تئْری اًتظبر
ارزظ

هفبُين تئْری رفتبر برًبهَ ریسی غذٍ را غرح دُذ.
هرادل تئْری را تْضيخ دُذ.
کبربرد تئْری در آهْزظ پرضتبری را بيبى ًوبیذ.

آغٌبیی بب هذل قصذ
رفتبری

هفبُين هذل قصذ رفتبری را غرح دُذ.
هرادل هذل را تْضيخ دُذ.
کبربرد هذل در آهْزظ پرضتبری را بيبى ًوبیذ.

کبرآموزی :در پبیبى کبراهْزی از داًػجْ اًتظبر هی رّد:
-1
-2
-3
-4

قبدر بَ بررضی ّ غٌبختْضؼيت ضالهت بسرگطبالى بر اضبش ًظریَ ُب ّ الگُْبی هؼرّف پرضتبری
ببغذ.
قبدر بَ برًبهَ ریسی هراقبت ُبی پرضتبری ضالهت بسرگطبالى بر اضبش ًظریَ ُب ّ الگُْبی
هؼرّف پرضتبری ببغذ.
قبدر بَ اجرا ّ ارزغيببی هراقبت ُبی پرضتبری ضالهت بسرگطبالى بر اضبش ًظریَ ُب ّ الگُْبی
هؼرّف پرضتبری ببغذ.
بکبرگيری ًظریَ ُب ّ الگُْبی هؼرّف پرضتبری را در پرضتبری ضالهت بسرگطبالى تجسیَ ّ تذليل
ًوبیذ.

ج-شیوه تذریص
 - 1نظری :هطبلب ایي درش بَ صْرت ضخٌراًی ّ بذث گرُّی بب اضتفبدٍ از ّضبیل کبهپيْترّ ،یذیْ
پرّژکتْر ،پبّرپْیٌت .....در کالش ارائَ هی غْد .ضبػبت تذریص جوؼب  17ضبػت هی ببغذ .
 - 2کبرآموزی :هذت کبرآهْزی 51ضبػت
بکبرگيری یکی از ًظریَ ُب /الگُْبی هؼرفی غذٍ در درش برای بررضی غرایظ ػرٍ هْرد ًظر ّ تبييي
آى بب طرادی برًبهَ ُبی هذاخلَ ای در یکی از ػرصَ ُبی ضالهت جبهؼَ ّ گسارظ آى بَ صْرت
کتبی ّ غفبُی
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چ-مطئولیت دانشجو:از داًػجْ اًتظبر هی رّد :
نگبرظ پروژه در کبرآموزی  :در ارائَ تکليف خْد از هٌببغ ػلوی جذیذ ّ یبفتَ ُبی پژُّػِبی اًجبم غذٍ
اضتفبدٍ ًوبیذ.
ارائَ دذاقل 2خالصَ هقبلَ ػلوی هرتبظ بب الگُْبی پرضتبری
غرکت فؼبل در کالش ُب ّ بذث ُب
دضْر هٌظن در کالش ُب .جِت غيبت بيع از دّ جلطَ در ّادذ تئْری ّ یک جلطَ در ّادذکبراهْزی ًورٍ صفر
هٌظْر خْاُذ غذ .خبهْظ بْدى هْببیل در طْل کالش اجببری هی ببغذ.
کليَ تکبليف ببیذ در تبریخ تؼييي غذٍ تذْیل دادٍ غًْذّ رػبیت آئيي ًگبرظ گسارظ الساهی اضت.
ح-روظ ارزشیبثی دانشجو
واحذ نظری  :غرکت فؼبل در کالش ّ پبضخ بَ ضؤاالت %10
ارائَ دذاقل 2خالصَ هقبلَ ػلوی هرتبظ بب الگُْبی پرضتبری%20
ارائَکٌفراًص یکی از ًظریَ ُب %10
آزهْى ُبی هيبى دّرٍ ای ّ پبیبًی پبیبى ترم %60
واحذ کبرآموزیً :گبرظ پرّژٍ ّتکبليف ببليٌی ،%70ارزیببی هذرش هربْطَ .%30
در ًگبرظ پرّژٍ ببیطتی هْارد زیر هْرد تْجَ قرار گيرد.
بررضی ّ غٌبخت ًيبزُبی آهْزغی ،هراقبتی ّ درهبًی هذدجْ بر اضبش الگْی پرضتبریتػخيص ُبی پرضتبری ّ تؼييي اُذاف هراقبتی هبتٌی بر الگْی پرضتبریطرادی ّ برًبهَ ریسی برًبهَ هراقبتی هبتٌی بر الگْی پرضتبریاجرا ّ ارزغيببی پيبهذُبی برًبهَ هراقبتی هبتٌی بر الگْی پرضتبریًقذ ّ تذليل بکبرگيری الگْی پرضتبری هْرد اضتفبدٍُر گسارظ ًِبیی بب در ًظر گرفتي هْارد  :ضبػت ّتبریخ ،هکبى .،اُذاف ،فِرضت فؼبليت اًجبم غذٍ ،
ارزیببی خْد داًػجْ در رضيذى بَ اُذاف تؼييي غذٍ ّ ًتيجَ گيری ّ ًقذ ّ تذليل تٌظين گردد.
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ضبیر کتب هرجغ ،هجالت ،هقبالت ّ ضبیت ُبی هرتبظ بب ًظریَ ُب ّ الگُْبی پرضتبری

د-جذول زمبن ثنذی ثرنبمو درشواحذ نظری
جلطو
1

موضوع جلطو
هؼرفي درش ّ بيبى اُذاف ،هفبُين فلطفی ّ ،اژٍ غٌبضی در ًظریَ
ُب ّ الگُْبی پرضتبری
اًْاع ًظریَ ُب ّ الگُْبی پرضتبری ،هػخصبت یک ًظریَ ّ
کبربرد اى ،تبریخچَ ًظریَ ّ هذل ُب ،کبربرد فرایٌذ پرضتبری در
ارائَ خذهبت پرضتبری
ًظریَ ُبی فلْراًص ًبًتيٌگل ،ػبذهللا ،پپلّْ ،اتطْى

4
5
6
7

ًظریَ ُبی جبًطْى، ،لٌيٌجر ،لْیي
ًظریَ ُبی رّی ً ،يْهي ،کيٌگس
ًظریَ ُبی اّرم ،فریذهي ،راجرز
تئْری هرادل تغيير (هذل فراًظریَ) ،تئْری ػول هٌطقی ،هذل
اػتقبد بِذاغتی ،تئْری غٌبختی اجتوبػی

8

هذل ارتقبء ضالهتی پٌذر ،هذل پرضيذ پرّضيذ ،تئْری رفتبر برًبهَ
ریسی غذٍ ،هذل ُبی ارتببط بِذاغتی
هذل اًتػبر ًْآّری ،هذل بسًف ،تئْری اًتظبر ارزظ
هذل قصذ رفتبری

2

3

9
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