
 
 دانشکده
 کرمانشاه پرستاری و مامایی

 

 کارشناسی ارشد داخلی جراحی مخاطبان:   نظریه ها، الگوها پرستاری و کاربرد آنها عنوان درس :  
 2-4شنبه  4و  3 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: / کارآموزی(      5نظری،  5/1واحد ) 2تعدادواحد:

 دکتر رستم جاللی مدرس:        (     8-10دوشنبه زمان ارائه درس:   )
 ندارد درس و پیش نیاز:

 
  هدف کلی درس :

داده و ضمن  حیرا توض یمهم در رشته پرستار یها و الگوها هیبتوانند انواع نظر انیدرس دانشجو انیدر پا
 و طیسالمت بزرگساالن، اصول، شرا یمختلف رشته پرستار یآنها در عرصه ها یریبا ضرورت بکارگ ییآشنا

 مدل را شرح دهند. یرینحوه بکارگ
 
 هداف کلی جلسات : ا

 
 یپرستار یها هیدر ساخت نظر هیاول میبا برنامه، اهداف و مفاه ییآشنا -1
 یدر پرستار یپنداشت یو مدل ها هیاصول و ساخت نظر -2
 یرو یمدل سازگار -3
 اورم یمدل خود مرالبت -4
 جانسون یمدل رفتار -5
 مدل مارتا راجرز -6
 ومنین یبت یپنداشت یالگو -7
 تا ماهر یبنر : از مبتد ایشیپاتر یالگو -8
 اورالندو یپرستار ندیفرا هینظر -9

 نظریه تكاملي پپالو، مفاهیم، مراحل و كاربرد این نظریه توضیح دهد -10
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 
 *جلسه اول

 رستم جاللینام مدرس: دکتر 
  یپرستار یها هیدر ساخت نظر هیاول میبا برنامه، اهداف و مفاه ییمبحث: آشنا عنوان

 رود. یکالس از دانشجو انتظار م انیپا در
 دهد. حیتوض یرا در پرستار کیکند و ارزش هر  فیعلم و فلسفه را تعر -1
 و مفهوم را همراه با مثال شرح دهد. دهیپد -2
 کند. فیرا تعر هینظر -3
 کند. فیاصول را تعر -4

 □رواني حركتي■                       عاطفي          ■             :   شناختي  حیطه
 .ینوشتن فینمش، تکل یپرسش و پاسخ، اجرا ،یآموزشي: بحث گروه روش
 بورد. تیوا انه،یرا دئوپرژکتور،یكمن آموزشي: و وسیله

 
 *جلسه دوم

 رستم جاللیمدرس: دکتر  نام
  یاردر پرست یپنداشت یو مدل ها هیمبحث: اصول و ساخت نظر عنوان

 رود. یکالس از دانشجو انتظار م انیپا در
 کند. فیرا تعر میو متاپارادا میفرض، محدوده و للمرو، پارادا شیپ -1
 کند. فیو تعر ییرا شناسا هیانواع نظر -2
 کند. انیو پژوهش را ب نیدر بال هینظر یکاربردها -3
 .دینما انیب یرنموده و کاربرد آنها را در پرستا فیرا تعر یپنداشت یمدل ها -4
 کند. انیرا ب یو تئور یتفاوت مدل پنداشت -5
 را شرح دهد. هیگسترش نظر ندیفرآ -6

 □رواني حركتي■                       عاطفي   ■                    :   شناختي  حیطه
 .ینوشتن فینمش، تکل یپرسش و پاسخ، اجرا ،یآموزشي: بحث گروه روش
 بورد. تیوا انه،یرا وپرژکتور،دئیكمن آموزشي: و وسیله

 



 *جلسه سوم
 رستم جاللیمدرس: دکتر  نام

  یرو یمبحث: مدل سازگار عنوان
 اختصاصي: اهداف

 کند. فیتعر یرو هیرا بر اساس نظر یو مشکالت سازگار یسازگار ستمیس میمفاه -1
 کند فیموثر بر رفتار را تعر یانواع محرک ها -2
 کند میترس اگرامید کیتطابك را در  یبو اکتسا یزیغر یها زمیمکان -3
 را شرح دهد. یرو هیبر اساس نظر یسازگار یمدها -4
 شرح دهد. یسازگار یاز مدها کیرا در هر  یپرستار ندیمراحل فرا -5

 □رواني حركتي■                       عاطفي   ■                    :   شناختي  حیطه
 یاسخ، بحث گروهپرسش و پ ،یآموزشي: سخنران روش
 بورد. تیوا وتر،یپرژکتور، کامپ دئویكمن آموزشي: و وسیله

 
 *جلسه چهارم

 رستم جاللیمدرس: دکتر  نام
 اورم  یمبحث: مدل خود مرالبت عنوان

 رود. یکالس از دانشجو انتظار م انیپا در
 کند. فیاورم را تعر یخود مرالبت هینظر -1
 کند. فیشمرده و تعررا بر  یمختلف خود مرالبت یازهاین -2
 کند. فیمدل اورم را تعر یحیفرض تلو شیفرض واضح و چهار پ شیحدالل چهار پ -3
 .دیمدل اورم را ارائه نما یاصل میمفاه فیتعر -4
 .دینما لیتحل هیمدل اورم را تجز -5
 .دیمدل اورم را نمد نما -6

 □رواني حركتي          ■             عاطفي   ■                    :   شناختي  حیطه
 .ینوشتن فینمش، تکل یپرسش و پاسخ، اجرا ،یآموزشي: بحث گروه روش
 بورد. تیوا انه،یرا دئوپرژکتور،یكمن آموزشي: و وسیله

 
 پنجم* جلسه 

 رستم جاللیمدرس: دکتر  نام
 جانسون  یمبحث: مدل رفتار عنوان
 اختصاصي: اهداف

 م ببرد.جانسون را نا هینظر ییربنایز یتئور -1
 کند. لیتحل یرفتار ستمیمفهوم انسان را به عنوان س -2
 مددجو نام ببرد. یرفتار ستمیسه نمش پرستار را در حفظ س -3
 جانسون شرح دهد. دگاهیرا از د ستمیس یژگیچهار و -4
 جانسون را نام ببرد. هیمربوط به نظر یها ستمیخرده س -5
 موثر است را نام ببرد. تمسیکه بر هر خردهد س یچهار عنصر ساختار -6
 کند. فیجانسون را تعر هیعمده نظر میمفاه -7
 جانسون نام ببرد. هیرا بر اساس نظر یپرستار یها صیتشخ -8

 □رواني حركتي■                       عاطفي   ■                    :   شناختي  حیطه
 یپرسش و پاسخ، بحث گروه ،یآموزشي:  سخنران روش
 بورد. تیوا وتر،یپرژکتور، کامپ دئویمن آموزشي: وك وسیله

 
 ششم* جلسه 

 رستم جاللیمدرس: دکتر  نام
 مبحث: مدل مارتا راجرز عنوان

 رود. یکالس از دانشجو انتظار م انیپا در
 کند. انیواضح و پنهان مارتا راجرز را ب یفرض ها شیپ .1
 دهد. حیضرا تو یتینتگرالیو ا یرزونانس ،یسیاصول سه گانه هل .2
 .دینما انیو آموزش ب نیرا در بال هیکاربرد نظر .3
 را بر اساس مماالت نمد کند. نیدر بال هینظر یدو مورد از اجرا .4

 □رواني حركتي■                       عاطفي   ■                    :   شناختي  حیطه
 .یشتننو فینمش، تکل یپرسش و پاسخ، اجرا ،یآموزشي: بحث گروه روش
 بورد. تیوا انه،یرا دئوپرژکتور،یكمن آموزشي: و وسیله

  



 تمف* جلسه ه
 رستم جاللیمدرس: دکتر  نام

 ومنین یبت یپنداشت یمبحث: الگو عنوان
 رود. یکالس از دانشجو انتظار م انیپا در
 دهد. حیرا توض ومنیت یواضح و پنهان بت یفرض ها شیپ -1
 شرح دهد. ومنین یبت هیاس نظرانسان را بر اس یدفاع یها هیال -2
 کند. انیو آموزش ب نیکاربرد الگو را در بال -3
 را بر اساس مماالت نمد کند. نیدو مورد از کاربرد الگو در بال -4

 □رواني حركتي■                       عاطفي   ■                    :   شناختي  حیطه
 .ینوشتن فینمش، تکل یپرسش و پاسخ، اجرا ،یآموزشي: بحث گروه روش
 بورد. تیوا انه،یرا دئوپرژکتور،یكمن آموزشي: و وسیله

 
 هشتم* جلسه 

 رستم جاللیمدرس: دکتر  نام
 تا ماهر یبنر : از مبتد ایشیپاتر یمبحث: الگو عنوان

 رود. یکالس از دانشجو انتظار م انیپا در
 هد.را مرحله به مرحله شرح د فوسیمدل درا -1
 کند. انیمدل ب نیرا بر اساس ا یپرستار یمراحل تکامل مهارت ها -2
 و آموزش شرح دهد. نیکاربرد مدل را در بال -3
 .دیمدل نمد نما کی یمدل را بر اساس شاخص ها -4
 مدل را بر اساس مماالت نمد کند. یدو مورد از اجرا -5

 □رواني حركتي                  ■     عاطفي   ■                    :   شناختي  حیطه
 .ینوشتن فینمش، تکل یپرسش و پاسخ، اجرا ،یآموزشي: بحث گروه روش
 بورد. تیوا انه،یرا دئوپرژکتور،یكمن آموزشي: و وسیله

 
 همن* جلسه 

 رستم جاللیمدرس: دکتر  نام
 اورالندو یپرستار ندیفرا هیمبحث: نظر عنوان

 رود. یکالس از دانشجو انتظار م انیپا در
 کند. انیرا ب یپرستار ندیفرا هینظر یداینهان و پ یفرض ها شیپ -1
 .دینما فیرا تعر هینظر نیدر ا یپرستار میپارادا -2
 کند. انیرا بر اساس مماالت موجود ب هینظر یها تیمحدود -3
 و آموزش شرح دهد. نیرا در بال هینظر یکاربرد ها -4
 .دیرا نمد نما هینظر -5
 

 □رواني حركتي■                       عاطفي   ■                    اختي :   شن حیطه
 .ینوشتن فینمش، تکل یپرسش و پاسخ، اجرا ،یآموزشي: بحث گروه روش
 بورد تیوا انه،یرا دئوپرژکتور،یكمن آموزشي: و وسیله

 
 دهم جلسه

 رستم جاللیمدرس: دکتر  نام
 ، مراحل و كاربرد این نظریه توضیح دهدمبحث: نظریه تكاملي پپالو، مفاهیم عنوان

 رود. یکالس از دانشجو انتظار م انیپا در
 کند. انیپپال را ب هینظر یداینهان و پ یفرض ها شیپ -1
 را شرح دهد. هینظر یمراحل اصل -2
 با ذکر مثال شرح دهد. ینحوه کاربرد آن را در روانپرستار -3
 د.بخرج ده تیآن از خود جد یریبکارگ یبرا -4
 
 

 □رواني حركتي■                       عاطفي   ■                    :   شناختي  حیطه
 .ینوشتن فینمش، تکل یپرسش و پاسخ، اجرا ،یآموزشي: بحث گروه روش
 بورد تیوا انه،یرا دئوپرژکتور،یكمن آموزشي: و وسیله
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 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

انتخاب یک  ارائه پروژه
مدل و بررسی 

نحوه 
بکارگیری آن 
در عرصه و 

ارائه شفاهی و 
 کتبی

هفته بعد  6نتخاب تا ا 79%
 از شروع کالس

ارائه بعد از کالس های 
 تئوری

 

مقاله  9ارائه  تکالیف
تازه ها، 

کاربرد و نقد 
مفاهیم و 

نظریه های 
 پرستاری

  از هفته پنجم 59%

آزمون پایان 
 ترم

برگزاری 
 آزمون کتبی

بر اساس تنظیم آموزش  84%
 دانشکده

 

حضور فعال در 
 کالس

شرکت فعال و 
در شرکت 

 بحث گروهی

54% 

 
 ممررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 از کالس  شیمطالعه پ

  یجستجو در منابع علم
 ، حضور بموقع و منظم در کالس یمشارکت فعال در مباحث کالس 

 باشد. سیمطالب موردتدر یریمناسب جھت فراگ یعلم یربنایز یدارا
 .دینما یمطالعات کتابخانھ ا قیعلومات خودازطردرگسترش م یداده شده،سع یبااستفاده ارآموزش ها -
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 ندرس نوضوع ور جلسه              تاریخ جلسه

1 11/7/95 
 

 هیاول میبا برنانه، اوداف و نفاو ییآشنا 

 یپرستار یوا هیدر ساخت نظر

 دکتر رستم جاللی

1  

19/7/95 

در  یپنداشت یو ندل وا هیاصول و ساخت نظر

 یپرستار

 یدکتر رستم جالل

3 16/7/95 
 

 یدکتر رستم جالل یرو یندل سازگار

4  

3/8/95 

 یدکتر رستم جالل اورم یندل خود نراقبت

5  

11/8/95 

 یدکتر رستم جالل جانسون یندل رفتار

6 17/8/95 
 

 یدکتر رستم جالل زندل نارتا راجر

7 14/8/95 
 

 یدکتر رستم جالل وننین یبت یپنداشت یالگو

8 1/9/95 
 

 یدکتر رستم جالل تا ناور یبنر : از نبتد ایشیپاتر یالگو

9 8/9/95 
 

 یدکتر رستم جالل اورالندو یپرستار ندیفرا هینظر

11 15/9/95 
 

نظریه تكانلی پپالو، نفاویم، نراخل و کاربرد این 

 ه توضیح دودنظری

 یدکتر رستم جالل
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