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 واحدی( یکساعتی برای یک درس  دو جلسه  8، )برای یک دوره درس کامل 

             جامعهپرستاری بهداشت گروه آموزشی:             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه مقطع و رشته تحصیلی: 

                                     نظریه ها ، الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها   نام درس :

 ...............  پیش نیاز:           نظری     نوع واحد :         واحد  1  تعداد واحد:    

 5کالس  مکان برگزاری:

          ش. برزنجه عطریمسئول درس :             5تعداد دانشجویان: 

 هدف کلی: 

هدف این درس آشنایی دانشجویان با نظریه ها و الگوهای مهم در رشته پرستاری و آموزش بهداشت است تا بتوانند پس از پایان 

درک نمایند و آنها را در عرصه های مختلف پرستاری سالمت جامعه به را آن نیاز به نظریه پردازی و کاربردآنها در سالمت جامعه 

 کار گیرند.

  اهداف بینابینی:

نها ضرورت بکار گیری آو نیز شرح و بسط  انواع نظریه ها و الگوهای مهم در رشته پرستاری و آموزش بهداشت  آشنایی دانشجویان با

 .اصول، شرایط و نحوه بکار گیری این مدلها  ،در عرصه های مختلف رشته پرستاری

 شیوه های تدریس

  پرسش و پاسخ                            سخنرانی برنامه ریزی شده                                             سخنرانی 

 یادگیری میتنی بر تفکر انتقادی                 (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                    گروهی     ثبح

 : وظایف و تکالیف دانشجو



 حضور به موقع در کالس .1

 انجام تکالیف مشخص شده در تاریخ مقرر و حضور در جلسات امتحانی .2

 های کالسی در طول تدریس  مشارکت فعال در بحث .3

 گسترش معلومات خود از طریق مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی .4

 استفاده از مطالب علمی جدید و معتبر در ارائه کنفرانس ، مقاالت و بحث های کالسی .5

مراقبت از یکی از مددجویان بستتتتری در بخش های بیمارستتتتانی با هماهنگی  استتتتاد مربوطه ، مطابق با یکی از الگوهای   .6

 پرستاری و گزارش شفاهی و کتبی فرآیند مراقبت.

 وسایل کمک آموزشی:

  پروژکتور اسالید       تخته و گچ                                  وایت برد 

 : فیلم آموزشی ردسایر موا

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 66                                آزمون پایان ترم

          درصد نمره            15، مشارکت فعال در کالس     انجام تکالیف

             درصد نمره         25  و تحقیق                      ارائه کنفرانس 

 نوع آزمون 
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 و همکاران.( برقراری ارتباط برای سالمت و تغییر رفتار. محمد پور اسالمی 11

 ( نظریه پردازی و نظریه های پرستاری .دهقان نیری و همکاران.12

 ( نظریه ها و مفاهیم پرستاری . ربابه معماریان. 13

 برنامه ریزی ارتقاء سالمت. علیرضا دیدارلو،. داوود شجاعی زاده،. هاشم محمدیان.( 14
اری مطابق با دانش روز منتشره از دانشگاه ها و مراکز علمی کتب و مجالت معتبر در ارتباط با نظریه ها و الگوهای پرست -

 معتبردنیا

کتب و مجالت معتبر در ارتباط با نظریه ها و الگوهای تغییر رفتار و برنامه ریزی بهداشتی مطابق با دانش روز منتشره از دانشگاه   -

 ها و مراکز علمی معتبردنیا
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