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 با کلیات تکامل مفهوم و رويکردهای مختلف آن آشنا شود.رود كه در پايان اين جلسه از دانشجو انتظار مي هدف کلی درس:   

 رئوس مطالب

 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی 

 و مهارتی(

  و رسانه ها روش تدريس

 وسائل آموزشی
شیوه 

 ارزشیابی

 کلیات و تعاريف مفهوم 

 ردهای تکامل مفهوم رويک

و مقايسه ی آنها با 

 يکديگر

 روشهای تحلیل مفهوم 

ارائه ی مثال های 

 مرتبط 

 کلیات و تعاريف مفهوم را بیان کند

رويکردهای تکامل مفهوم را توضیح 

 دهد

رويکردهای تکامل مفهوم را مقايسه 

 نمايد

روشهای تحلیل مفهوم را با ذکر مثال 

 شرح دهد

و  درک و کاربرد

 ه و تحلیلتجزي

 –سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

 ارائه کیس –

تخته وايت 

ماژيک  -بورد

 اساليد -

نقد مقاالت 

 مرتبط

 

 

 

 

 نام درس:  فلسفه ، نظريه های پرستاری و نظريه پردازی  

 تاريخ برگزاری:  8شماره جلسه: 
 کده  پرستاری و مامايیدانشمحل برگزاری:  موضوع جلسه: تحلیل مفهوم با دو رويکرد واکر واوانت و راجرز

 دکتر حمیرا خدام -دکتر مهناز مدانلومدرس:  021مدت جلسه )دقیقه(: 

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران: دکتری پرستاری

 دو رويکرد تحلیل مفهوم واکر و اوانت و راجرز را بشناسد رود كه در پايان اين جلسه از دانشجو انتظار مي هدف کلی درس:   

 رئوس مطالب

 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، 

نگرشی و 

 مهارتی(

 رسانه ها روش تدريس

وسائل   و

 آموزشی

شیوه 

 ارزشیابی

 نام درس:  فلسفه ، نظريه های پرستاری و نظريه پردازی  

 تاريخ برگزاری:  7شماره جلسه:  
    دانشکده  پرستاری و مامايیمحل برگزاری:  موضوع جلسه: کلیات تکامل مفهوم

 دکتر حمیرا خدام -دکتر مهناز مدانلومدرس:  021مدت جلسه )دقیقه(: 

 ری پرستاریرشته و مقطع تحصیلی فراگیران: دکت
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تعاريف و اهداف رويکردهای تحلیل 

 مفهوم واکر واوانت و راجرز

کاربرد هريک ار رويکردهای تحلیل 

 مفهوم واکر واوانت و راجرز

فرايند و مراحل رويکردهای تحلیل 

 نت و راجرزمفهوم واکر و اوا

مقايسه ی دو رويکرد هیبريد و 

نوريس از نظر هدف، کاربرد، مراحل 

 و گامهای اجرايی

 جمع بندی

هدف از انجام  رويکردهای تحلیل مفهوم 

 واکر واوانت و راجرز رابیان کند

کاربرد هريک ار رويکردهای تحلیل 

مفهوم واکر واوانت و راجرز را با ذکر 

 مثال شرح دهد

ل رويکردهای تحلیل فرايند و مراح

مفهوم واکر و اوانت و راجرز را توضیح 

 دهد

دو رويکرد واکر و اوانت و راجرز را 

از نظر هدف، کاربرد و مراحل و گامهای 

 اجرايی مقايسه نمايد. 

 

درک، کاربرد 

و تجزيه و 

 تحلیل

 –سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

 ارائه کیس –

تخته وايت 

 -بورد

 -ماژيک 

 اساليد

نقد 

مقاالت 

 رتبطم

 

 نام درس:  فلسفه ، نظريه های پرستاری و نظريه پردازی  

 تاريخ برگزاری:  9شماره جلسه:  
     دانشکده  پرستاری و مامايیمحل برگزاری:  موضوع جلسه: تحلیل مفهوم با دو رويکرد هیبريد و نورس

 دکتر حمیرا خدام -دکتر مهناز مدانلومدرس:  021مدت جلسه )دقیقه(: 

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران: دکتری پرستاری

 س را بشناسديدو رويکرد تحلیل مفهوم هیبريد و نوررود در پايان اين جلسه از دانشجو انتظار مي هدف کلی درس:   

 رئوس مطالب

 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، 

نگرشی و 

 مهارتی(

  و رسانه ها روش تدريس

 وسائل آموزشی
شیوه 

 ارزشیابی

اريف و اهداف رويکردهای تع

تحلیل مفهوم هیبريد و 

 نوريس

کاربرد هريک ار رويکردهای 

تحلیل مفهوم هیبريد و 

 نوريس

کردهای تحلیل هدف از انجام  روي

مفهوم واکر واوانت و راجرز رابیان 

 کند

کاربرد هريک ار رويکردهای تحلیل 

مفهوم واکر واوانت و راجرز را با 

 ذکر مثال شرح دهد

درک، کاربرد و 

 تجزيه و تحلیل 

 –سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

 ارائه کیس –

تخته وايت 

 -ماژيک  -بورد

 اساليد

نقد مقاالت 

 مرتبط
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فرايند و مراحل رويکردهای 

تحلیل مفهوم هیبريد و 

 نوريس

مقايسه ی دو رويکرد هیبريد 

و نوريس از نظر هدف، 

کاربرد، مراحل و گامهای 

 اجرايی

 جمع بندی

فرايند و مراحل رويکردهای تحلیل 

مفهوم واکر و اوانت و راجرز را 

 توضیح دهد

دو رويکرد واکر و اوانت و راجرز 

مراحل و را از نظر هدف، کاربرد و 

 گامهای اجرايی مقايسه نمايد. 

 

 

 نام درس:  فلسفه ، نظريه های پرستاری و نظريه پردازی  

 تاريخ برگزاری:  01شماره جلسه: 
الت ارائه شده براساس رويکردهای چهارگانه موضوع جلسه: نقد مقا

 تحلیل مفهوم 

    دانشکده  پرستاری و مامايیمحل برگزاری: 

 دکتر حمیرا خدام -دکتر مهناز مدانلومدرس:  021مدت جلسه )دقیقه(: 

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران: دکتری پرستاری

بتواند مقاالت ارائه شده براساس هريک از رويکردهای چهارگانه ی رود يدر پايان اين جلسه از دانشجو انتظار م هدف کلی درس:   

 تحلیل مفهوم را ارائه و نقد نمايد. 

 

 رئوس مطالب

 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی 

 و مهارتی(

  و رسانه ها روش تدريس

 وسائل آموزشی
شیوه 

 ارزشیابی

نقد و ارزيابی مقاالت 

ارائه شده بر اساس 

چهارگانه تحلیل رويکردهای 

 مفهوم 

مقاالت ارائه شده بر اساس 

رويکردهای چهارگانه تحلیل مفهوم 

 را بازيابی و ارائه نمايد

مقاالت ارائه شده بر اساس 

رويکردهای چهارگانه تحلیل مفهوم 

 نقد و ارزيابی نمايد

مقاالت ارائه شده بر اساس 

رويکردهای چهارگانه تحلیل مفهوم 

د، تجزيه و کاربر

 تحلیل و ارزيابی

 –سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

 ارائه کیس –

تخته وايت 

ماژيک  -بورد

 اساليد -

نقد مقاالت 

 مرتبط
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 را مقايسه نمايد

 

 

 


