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 آموختفکرت به نام آن که جان را 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایی 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های پرستاری ا نظریههدف کلی : آشنایی ب 

آشنایی با  ها در فرآیندهای مراقبتی، آشنایی با معیارهای نقد نظریه،  های پرستاری و ضرورت به کارگیری آن: آشنایی با نظریه  شرح درس

 های پرستاری با رویکرد مراقبت از نوزادان فرآیند پستاری و تئوری
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 شیوه اداره درس و تدریس
و قسمت گفتگو و تکالیف   و اف الین  با مشارکت فعال دانشجویان از طریق ادوبی کانکت  حضوری کالس های 

 سامانه نوید  

 

 ابزار مورد نیاز تدریس 

 درسی به صورت فایل پاورپوینت یا پی دی اف  یمحتوا انه،یرا

 

                                                                                                                               تکالیف 
 شرکت فعال در کالس درس    (1

 انگلیسی زبان به انگلیسی  مقاله یک فارسی زبان به ارائه با فارسی  مقاله یک مقاله ارائه  (2

و خانواده وی و یا یک    نوزاد)بر اساس یک مبحث     درس  مسئول   و  استاد  هماهنگی  با  درسی  موضوعات  از  یكی  مورد  در  :  سمینار  رائةا (3

مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر اساس فرایند پرستاری و تاکید بر کار برد  بالینی ارائه می شود. سایر    سیستم پرستاری مرتبط با نوزادان  

به   2017حداقل سه مقاله  تشویق می گردند. مطالب از رفرنس های اصلی  و به روز استفاده شود وهمكالسی ها نیز به مشارکت فعال  

باال مورد مطالعه قرار گرفته شود.  مطالب یک هفته قبل در اختیار استاد قرار گیرد.و بعد از اصالحات در اختیار استفاده 

ها با توجه به شرایط  های خانواده در تولید نوزاد و پاسخ به چالشن. این سمینار بر اساس تهیه سناریو از بحرا  دوستان قرار گیرد

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده اماده می شود و  طرح مراقبتی از نوزاد دارای مشکالت ویژه با رویکرد مراقبت خانواده محور 
 و در قالب سناریوی بالینی  های آموخته شده به صورت نظریکاربرد تئوری براساس مدل -) نیز ارائه می گردد.

 

 شود  تکالیف در قالب پورت فولیو ارائه  - (4

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
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 نمره  عنوان ارزشیابی ردیف 

 نمره   2 باز اندیشی و باز خورد دهی    –شرکت و حضور فعال در کالس  1

 نمره   1 - انگلیسی زبان به انگلیسی  مقاله  1 و فارسی  زبان به ارائه با  فارسی مقاله1  مقاله ارائه  2

 سمینار  ارائة .1 3

  

 نمره   3

 نمره   14 آزمون پایان ترم 4

 : و مقررات کالسقوانین  
 

خواهد گرفت. در صورتی که غیبت   انجام  ،سواالت  پاسخ به    قیجلسات از طرفعال در    حضور به عنوان    مشارکت دانشجو   .1

به ترتیب   بت،یساعت جلسات باشد، درس مربوطه در صورت مجاز بودن یا نبودن غ   17/4دانشجو در کالس بیش از  

 یا غیبت محسوب خواهد شد.  ذفح

 .ردیگ  یتعلق نم  یگردد، نمره ا یکه پس از زمان مقرر ارسال م  یفیروز است. به تکال 10 فیفرصت انجام تکال حداکثر .2

 

 

 
 

 ی درس زمانبندجدول 

 مراقبتهای ویژه نوزادان  کارشناسی ارشد   فراگیران: ترم اول: نظریه ها                                         عنوان 

طبق جدول برنامه  کالس:  ومکان  زمان               1402-1401  اول: یلیتحص نیمسال                  515576شماره درس: 

 12-10دوشنبه ها 
 

فعالیت   نوع جلسه  عنوان درس  و ساعت   تاریخ جلسه 

 یادگیری

 مدرس

1 
11/7/1401 

 دوشنبه 

 معرفی درس 

مفهومی،    نظریه     -  الگوهای  تکوین  پرستاری،  در  پردازی 
پردازی، معیارهای نقد    معرفی الگوهای اصلی، مفاهیم نظریه 

 نظریه 

 

 حضوری 

 

گفتگو و  

 بحث 

 دکتر نم نباتی   

2 
18/7/1401 

 شنبهدو 

 تئوری تکاملی آلتس -

 
 حضوری 

 

ارائه مقاله و  

 بازخوردهی 
 دکتر نم نباتی 

3 
25/7/1401 

 شنبه  دو 

 (kolcaba)تئوری آرامش  -تئوری تعاملی باربارد -

 
) حضوری

 دانشکده ( 

ارائه مقاله و  

 بازخوردهی 
 دکتر نم نباتی 

4 

2/8/1401 

 شنبه   دو

 (16-18 ) 

گذار به زندگی خارج رحمی، به بخش مراقبت    –تئوری گذار    -
 ویژه نوزادان و به خانه )ملیس(  

 

ارائه مقاله و   حضوری 

 بازخوردهی 
 دکتر نم نباتی 
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5 9/8/1401 

فرآیند پرستاری و نظریه های زیرساز آن، نظریه عمومی    -
 سیستم ها، نظریه نیازهای اساسی بشر

 

 

 حضوری 

 

ارائه مقاله و  

 بازخوردهی 
 نباتی دکتر نم  

6 
16/8/1401 

 شنبه   دو

 تئوری نقش مادری مرسر و روبین، مادر شدن مرسر  -

 

 حضوری 

 

باز  

اندیشی   

بازخورد 

 دهی  

 جعفری دکتر 

 تئوری سازگاری روی - 23/8/1401 7
پاسخ به    اف الین 

 سوال 
 دکتر نم نباتی 

8 
  دو 7/9/1401

 شنبه  

 مراقبت فرهنگی لنینگر 

 

) حضوری

 دانشکده ( 

گفتگو 

 بحث

 دکتر نم نباتی  

9 /10/1401 
 

 امتحان با هماهنگی  
 دکتر نم نباتی   حضوری 


