
1 

 

 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 ه پرستاری و ماماییدانشکد

 قالب نگارش طرح درس

 

 

 

 

 

 

 

 : درس شرح

 و اختصاصی دانش همان واقع در الگوها و ها نظریه. است تجربی دانش مبنای بر تئوریها و دانش تولید و علمی رویکرد زائیده پرستاری حرفه رشد
   کند می تسهیل و هدایت را درمانی و مراقبتی مهارتهای و دانش گیری بکار وهنح که هستند پرستاری ویژه

 : كلي هدف

 در آنهاا گیاری بکاار ضرورت با آشنائی ضمن و ذاده توضیح را پرستاری رشته در مهم الگوهای و ها نظریه انواع بتوانند دانشجویان درس پایان در
 فرآیناد کاربرد ، گروه در اجتماعی تعامالت زمینه در الزم مهارت و  دانش کسب. دهند شرح را مدل گیری بکار نحوه و شرائط مختلف های عرصه

 رشاد و پیشرفت برای فرد بالقوه و بالفعل های توانائی رساندن حداکثر به جهت اجتماعی گردهمآئی یک اختتام و حفظ منظور به گروه در پرستاری
 گروه در بیشتر

 اهداف کلی 
 و ارتباط بین آنها  پرستاریمدل های نظریه  و و مشخصات اصلي مفهوم آشنایي با . 1

  ، فروید، پیاژه، برن ، بک و ...(اریک برنكاربرد نظریه های مهم در روانپرستاری) اریکسون، . 2

ن، لیدا هال، آشنایي با نظریه پردازان و ارائه دهندگان مدلهای مختلف پرستاری )فلورلنس نایتینگل، روی، اورم، جانسون، واتسو.  3

 (و ...... پپالو، في عبدا...، كینگز، فریدمن و راجرز

 اصول ، شرایط و بکار گیری نظریه ها در روانپرستاری .4

 

 

 

 

 

 

  اول كارشناسي ارشد روان پرستاریدانشجویان ترم  مخاطبان:             نظریه ها، الگوهای روانپرستاری و کاربرد آنها عنوان درس:

                      12-13 ها شنبه سهساعات مشاوره:          کارآموزیواحد  5/0واحد تئوری و  5/1 تعداد و نوع واحد:

                        16-18 یکشنبه ها و 9-12 شنبه ها :  درس ارائه زمان                                   ندارد  :یا همزمان  دروس پیش نیاز

 95-6نیمسال اول    :سال تحصیلی                             دكتر امیر جاللي، بهنام خالدی مدرس:

  مسئول درس:  دكتر امیر جاللي



2 

 

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه 

 جلسه اول: 

 آنها نبی ارتباط و  پرستاری های مدل و  نظریه اصلي مشخصات و مفهوم با آشنایي هدف کلی:

 در پایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه:

 مفهوم نظریه و مدل در پرستاری را تعریف نماید. 1-1

 تایخچه مدل و نظریه در پرستاری را بیان كند. 2-1

 انواع مدل ها در پرستاری را نام ببرد.  3-1

 مشخصات اصلي نظریه را بیان كند.  4-1

  توضیح دهد. ارتباط بین اجزای اصلي نظریه  را  5-1

 اهمیت كاربرد مدل ها و نظریه ها را در پرستاری توضیح دهد.  6-1

 

 جلسه دوم:

 آشنایي و كاربرد تئوری فروید در روانپرستاری : هدف کلی 

 : در پایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه

  مفاهیم اصلي در تئوری فروید را بیان كند.   1-2

 ا توضیح دهد. مراحل مختلف تئوری فروید ر  2-2

 كاربرد تئوری فروید را در روان  پرستاری توضیح دهد.  3-2

 وم:جلسه س

 در روانپرستاری  پیاژه  و  : آشنایي و كاربرد نظریه  بکهدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه

 را بیان كند.   هیم اصلي در نظریه  بکافم  1-3

 وضیح دهد. را ت مراحل مختلف نظریه  بک  2-3

 را در روان  پرستاری توضیح دهد. كاربرد نظریه  بک  3-3

 شرایط و اصول بکارگیری نظریه را توضیح دهد.  4-3

 مفاهیم اصلي در تئوری پیاژه را بیان كند.    5-3

 مراحل مختلف تئوری پیاژه را توضیح دهد.   6-3

 كاربرد تئوری پیاژه را در روان  پرستاری توضیح دهد.  7-3

 شرایط و اصول بکارگیری نظریه را توضیح دهد 8-3
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 :جلسه چهارم 

 اریکسون در روانپرستاری آشنایي و كاربرد تئوری : هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه

 .  لي در تئوری اریکسون را بیان كندمفاهیم اص  1-4

 مراحل مختلف تئوری اریکسون را توضیح دهد.   2-4

 را در روان  پرستاری توضیح دهد. اریکسون كاربرد تئوری  3-4

 را توضیح دهد تئوریشرایط و اصول بکارگیری   4-4

 

 جلسه پنجم:

 : آشنایي و كاربرد نظریه جانسون در روانپرستاری هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه

 مفاهیم اصلي در نظریه جانسون را بیان كند.    1-5

 مراحل مختلف نظریه جانسون را توضیح دهد.   2-5

 كاربرد نظریه جانسون را در روان  پرستاری توضیح دهد.  3-5

 شرایط و اصول بکارگیری نظریه را توضیح دهد.  4-5

 جلسه ششم: 

 در روانپرستاری  سولیوان: آشنایي و كاربرد نظریه هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه

 را بیان كند.   سولیوانمفاهیم اصلي در نظریه   1-6

 را توضیح دهد.  سولیوانمراحل مختلف نظریه   2-6

 را در روان  پرستاری توضیح دهد.  سولیوانكاربرد نظریه  3-6

 شرایط و اصول بکارگیری نظریه را توضیح دهد.   4-6

 :هفتمجلسه 

 : آشنایي و كاربرد نظریه روی در روانپرستاری هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه

 مفاهیم اصلي در نظریه روی را بیان كند.    1-7

 مراحل مختلف نظریه روی را توضیح دهد.   2-7

 كاربرد نظریه روی را در روان  پرستاری توضیح دهد.  3-7

 شرایط و اصول بکارگیری نظریه را توضیح دهد.   4-7
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 جلسه هشتم:

 در روانپرستاری  وئو پپال اریک برنو كاربرد نظریه   : آشنایيهدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه

 را بیان كند.   مفاهیم اصلي در نظریه اریک برن  1-8

 را توضیح دهد. مراحل مختلف نظریه  اریک برن  2-8

 را در روان  پرستاری توضیح دهد.  كاربرد نظریه اریک برن 3-8

 و را بیان كند.  ئاصلي در نظریه پپال فاهیمم 4-8

 و را توضیح دهد. ئمراحل مختلف نظریه پپال  6-8

 و را در روان  پرستاری توضیح دهد. ئكاربرد نظریه پپال 7-8

 را توضیح دهد. و ئو پپال اریک برن هایشرایط و اصول بکارگیری نظریه   8-8

 :جلسه نهم

 روانپرستاری  : آشنایي و كاربرد نظریه اورم درهدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه

 مفاهیم اصلي در نظریه اورم را بیان كند.    1-9

 مراحل مختلف نظریه اورم را توضیح دهد.   2-9

 كاربرد نظریه اورم را در روان  پرستاری توضیح دهد.  3-9

 شرایط و اصول بکارگیری نظریه را توضیح دهد.   4-9

 :دهمجلسه 

 : آشنایي و كاربرد نظریه راجرز در روانپرستاری دف کلیه

 : در پایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه

 مفاهیم اصلي در نظریه راجرز را بیان كند.    1-10

 مراحل مختلف نظریه راجرز را توضیح دهد.   2-10

 كاربرد نظریه راجرز را در روان  پرستاری توضیح دهد.  3-10

 ول بکارگیری نظریه را توضیح دهد. شرایط و اص 4-10

 :زدهمیاجلسه 

 : آشنایي و كاربرد نظریه واتسون در روانپرستاری هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه

 مفاهیم اصلي در نظریه واتسون را بیان كند.   1-11

 مراحل مختلف نظریه واتسون را توضیح دهد.   2-11

 كاربرد نظریه واتسون را در روان  پرستاری توضیح دهد.  3-11

 شرایط و اصول بکارگیری نظریه را توضیح دهد. 4-11
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 :دهمدوازجلسه 

 كینگ  های هال، فریدمن،و كاربرد نظریه  ، نقد: آشنایيهدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه

 را بیان كند.  كینگ  من،فرید هال، هایمفاهیم اصلي در نظریه   1-12

  را توضیح دهد.كینگ  هال، فریدمن،مراحل مختلف نظریه   2-12

 را توضیح دهد.  های فوق  شرایط و اصول بکارگیری نظریه 3-12

 

 :دهمسیزجلسه 

 ، مارگارت نیومن و في عبدا...: آشنایي، نقد و كاربرد نظریه های  اورالندوهدف کلی

 و قادر باشد: : در پایان دانشجاهداف ویژه

 را بیان كند.  ، مارگارت نیومن و في عبدا...اورالندو  مفاهیم اصلي در نظریه های  1-13

 را توضیح دهد. ، مارگارت نیومن و في عبدا...اورالندوهای مراحل مختلف نظریه   2-13

 شرایط و اصول بکارگیری نظریه های فوق  را توضیح دهد 3-13

 

 روش تدریس :

 بحث گروهي ، پرسش و پاسخ سخنراني ،   

 رسانه های كمک آموزشي : 

 وایت برد ، دیتاپروژكتور            

 سنجش و ارزشیابي :

 امتحان كتبي پايان ترم:

 دارد

 شيوه ارزشيابي واحد نظري

، تراول ندوکینگ، هندرسون، نیومن، اورال فریدمن،هال، از نظریه های پرستاری مربوط به  نظریه دونقد  کتبی ارائه صددر20

 لیننگر و ..... ، روزماری پارسی، پاترسون و زدراد، فی عبدا.. بی، 

 دو عدد بیب کارت مرتبطارائه  درصد10

 امتحان میان ترم درصد  20

    امتحان پایان دوره درصد 50

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :
 ار می رود جهت یادگیری موثرتر   به نکات ذیل توجه کند:با توجه به حجم مطالب و انتزاعی بودن آن از دانشجو انتظ

 حضو رمنظم و دقیق در كالس  -1

 شركت در بحث گروهي  -2

 مطالعه قبلي  -3

 مراجعه به منابع معرفي شده  -4

 طبق برنامه  نقد نظریه دانشجویي و ارائه  سیمینارارائه  -5
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 ساعت( 26واحد ) 5/0واحد كارآموزي: 

    کی با توجه به برنامه زمان بندی شدهعرصه: کشیک در بخشهای روانپزش

 شيوه ارزشيابي واحد كارآموزي

انتخاب یک مدل و بررسی شرائط و نحوه بکار گیری آن در یکی از عرصه  70 
  )گزارش کتبی و شفاهی  (                   های حرفه ای  

 حضور فعال و بحث گروهی   30

  جمع 100

 
 

 بسمه تعالی

 رسجدول زمانبندی د
 16-18 سه شنبه ها  و 9-12روز و ساعت جلسه : شنبه 

 وسیله كمک آموزشي روش تدریس مدرس تاریخ و ساعت موضوع درس ردیف

1 
تعریف نظریه و الگوی پرستاری و 

 تاریخچه
 جلسه اول

12-9 
 دكتر امیر جاللي

بحث  –سخنراني 

 گروهي
 وایت برد ، دیتا پروژكتور

 جلسه دوم نظریه فروید  2
18-16 

بحث  –سخنراني  بهنام خالدی

 گروهي
 وایت برد ، دیتا پروژكتور

 جلسه سوم پیاژه نظریهو  نظریه بک 3
12-9 

بحث  –سخنراني  دكتر امیر جاللي

 گروهي
 وایت برد ، دیتا پروژكتور

 جلسه چهارم نظریه اریکسون 4
18-16 

بحث  –سخنراني  بهنام خالدی

 گروهي
 وایت برد ، دیتا پروژكتور

ریه جانسوننظ 5  جلسه پنجم 
12-9 

بحث  –سخنراني  دكتر امیر جاللي

 گروهي
 وایت برد ، دیتا پروژكتور

 جلسه ششم      نظریه سولیوان 6
18-16 

 خالدی بهنام
بحث  –سخنراني 

 گروهي
 وایت برد ، دیتا پروژكتور

 جلسه هفتم نظریه اورم 7
12-9 

 دكتر امیر جاللي
بحث  –سخنراني 

 گروهي
 دیتا پروژكتور وایت برد ،

 جلسه هشتم  نظریه پپلو و نظریه اریک برن 8
18-16 

 خالدی بهنام
بحث  –سخنراني 

 گروهي
 وایت برد ، دیتا پروژكتور

 جلسه نهم نظریه روی 9
12-9 

 دكتر امیر جاللي
بحث  –سخنراني 

 گروهي
 وایت برد ، دیتا پروژكتور

 جلسه دهم نظریه  راجرز 10
12-9 

 جاللي امیر دكتر
بحث  –خنراني س

 گروهي
 وایت برد ، دیتا پروژكتور

 جلسه یازدهم نظریه واتسون 11
12-9 

 جاللي امیر دكتر
بحث  –سخنراني 

 گروهي
 وایت برد ، دیتا پروژكتور

 جلسه دوازدهم دانشجویي مطالعات – نظریه نقد ارائه 12
12-9 

 دكتر امیر جاللي

 د انشجویان

بحث  –سخنراني 

 گروهي
 تا پروژكتوروایت برد ، دی

 جلسه سیزدهم مطالعات دانشجویي –ارائه نقد نظریه  13
12-9 

جاللي  امیر دكتر

 دانشجویان 

بحث  –سخنراني 

 گروهي
 وایت برد ، دیتا پروژكتور

 EDOمسئول اء مدرس                                                                امضاء مدیرگروه                                        امضء امضا
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