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    کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع و رشته ی تحصیلی:              پرستاری   گروه آموزشی:      بروجرد  دانشکده:

           99 -89/اول نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:                       کارشناسی پرستاری مقطع و رشته ی تحصیلی:       

 :                                           پیش نیاز                      نظری  /5/1:  دواح / نوعتعداد     فرد و خانواده تپرستاری سالم      واحد درسی:نام 

 115کالس  مکان برگزاری:                                 11-8  ساعت:       چهارشنبه                   :   زمان برگزاری کالس

 کبری رشیدی  :اساتید                         کبری رشیدی مسئول درس:                                    ویان:تعداد دانشج

 ...   ...................................................................................................................................................................11-11چهارشنبه ها :ساعات مشاوره با دانشجو

 

 شرح درس دوره: )لطفا شرح دهید(
اساس سالمت جامعه، توجه به سالمت خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی است. این درس؛ به مفهوم خانواده و انواع آن، 

ف خانواده در هریک از این مراحل، ساختار، نقش، ارتباط و عملکرد خانواده، خانواده از دیدگاه اسالم، مراحل تکامل خانواده و وظای

بحران در خانواده و روش های تطابق با آن، سوء رفتار در خانواده و خانواده های آسیب پذیر با انجام بازدید منزل و بکارگیری 

 فرایند پرستاری می پردازد.

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(
یری در زمینه بررسی، شناخت و تشخیص مسائل و مشکالت سالمت خانواده و روش های حل آن ار فراهم این درس تجارب یادگ

 می سازد.

 اهداف بینابینی: )اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید(
اصلی برنامه را منظورشکستن هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای )

نشان می دهد. اهداف بینابینی قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی تر به نام اهداف ویژه است که در واقع همان اهداف رفتاری 

 اند(

 :درپایان, دانشجویان قادر خواهند بود 

 

 شرح دهند. مفهوم خانواده، انواع آن .1

 شرح دهند.دگاه اسالم ید اهداف، معیارها، موانع، عوامل موثر بر ازدواج را از .1

 شرح دهند. فرایند تغییرات اهداف، معیارها، موانع، عوامل موثر بر ازدواج در جوامع قدیم وجدید را مقایسه و .3

 را در رابطه با خانواده بیان نمایند. دیدگاه اسالم .4

 را بیان نمایند. نکات بهداشت خانواده،..( ،دگی قبل از ازدواج) مشاوره ژنتیکمراحل آما .5

 شرح دهند. رانقش پرستار  با تاکید بر وظایف خانواده و نیازهای سالمت در هر مرحله ل تکامل خانواده؛احمر .6

 را توضیح دهند. خانواده و عملکرد  ساختار فعالیت ها .7

 را توضیح دهند. اصول بازدید منزل و به کارگیری فرایند پرستاری در بررسی وضعیت سالمت خانواده .8

 را توصیح دهند. وش های تطابق با آنبحران در خانواده و ر .9

 را با تاکید برمراقبتها و نقش پرستار توضیح دهند. سوء رفتار در خانواده )کودک آزاری.....و سالمند آزاری( .11
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را  جر، مشکل مزمن، تک سرپرست ()معلول، اعتیاد، طالق، فقیر ،مها های خانواده های آسیب پذیر در جامعهپیامدعلل،  .11

 اقبتها و تدابیر پرستاری تشریح نمایند.با تاکید بر مر

 

 :تدریس های شیوه
 پاسخ و پرسش   شده ریزی برنامه سخنرانی          سخنرانی

      (TBL)تیم بر مبتنی یادگیری              (PBL)مسئله حل بر مبتنی یادگیری  گروهی بحث
   -----------------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 و تکالیف دانشجو:)لطفا شرح دهید( وظایف
  ع تدریس هر جلسهوضوو ممطالعه ی جلسه ی قبل 

  پرسش و پاسخ در اول هر جلسه یا اخذ کوئیزپاسخگویی به 

  (و ارائه مقاالت مرتبط با سرفصل دروس در جلساتیافته های نوین تهیه )انجام به موقع تکالیف  

 با رعایت نظم و انضباط مشارکت در بحث کالسی 

  در کالسقبل از مدرس حضور به موقع 
 و عدم اغتشاش در نظم کالس. رعایت شئونات دانشجویی 
  تلفن همراه دانشجویان محترم در طول کالس درس باشد.خاموش بودن 

   :آموزشی کمک وسایل
   اسالید پروژکتور                گچ و تخته               برد وایت

 --------------رید(بب نام لطفاً)  موارد سایر

 کل( نمره از: )نمره درصد و ارزشیابی نحوه

   نمره درصد    71  ترم   پایان آزمون         نمره درصد..........ترم میان آزمون         

 (بتغی جلسه، هر پاسخ،کوئیز و پرسش) نمره درصد11 کالس سر فعالیت               نمره درصد11تکالیف انجام          

 تئوری آزمون شامل ترم پایان آزمون ارزشیابی(: ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 آزمون نوع

  غلط -صحیح                  کردنی جور              ای چندگزینه       کوتاه پاسخ   تشریحی                 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه : )لطفا نام ببرید (:

 : فارسیمنابع 
 جدید، نشر جامعه نگر، چاپ 3و 1و 1ایلدرآبادی، اسحاق، پرستاری بهداشت جامعه  -

تهران، ، پرستاری بهداشت خانواده: مورد استفاده دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی. صفیه ، حسین زادهکاملیا ، روحانیمیمنت حسینی -

  1389انتشارات بشری، فروردین 
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 . ترجمه و تالیف سیده اشرف حیدری. تهران. انشتارات میرشیدا. چاپ جدیدپرستاری جامعه نگر بهداشت خانواده -

 (. تهران. اندیشه رفیع. چاپ جدید1،1،3میالنی مریم، سهیل فرخ، اسدی نوقابی احمد علی. پرستاری بهداشت جامعه ) -

 انتشارات ایلیا ،جدیدپارک، ک، ترجمه خسرو رفائی و اردبیلی، درسنامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی، چاپ  -

 انتشارات سماط جدید،شجاعی، حسین و همکاران، درسنامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی: کلیات خدمات بهداشتی، چاپ  -

 1391حاتمی، ح. کتاب جامع بهداشت عمومی)جلد اول و دوم و سوم( چاپ اول انتشارات ارجمند،  -

 1381محمدی، رخشنده، پرستاری بهداشت جامعه، نشر نی،  -

 اینترنتی معتبر سایت هایخارجی و  مجالت معتبر داخلی و -

 1388، بشری، 1و1و3بهبودی، زهرا، مبانی بهداشت جامعه -

 منابع انگلیسی:

- Stanhope M, Lancaster J, Public Health Nursing: Population- Centered Health Care in the 
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th
 Edition 2510. 
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 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه 

 جلسه تاریخ عنوان مطالب مدرس

 معارفه؛ ارائه طرح درس کبری رشیدی

آمادگی قبل از ازدواج)مشاوره   ،اسالم دیدگاه از ، خانوادهاهداف، معیارها، عوامل موثر و موانع ازدواج

 ازدواج ،بهداشت خانواده(قبل از 

17/6/98 1 

 ، انواع خانوادهو تعریف خانواده،  مفهوم کبری رشیدی

 پرستاری خانواده )رویکردها و تئوریها(

3/7/98 1 

 3 11/7/98 (خانواده در ارتباطی و نظام ارزشی الگوهای قدرت، نقش،) خانواده های فعالیت ساختار کبری رشیدی

 4 17/7/98 مرحله هر در سالمت نیازهای و خانواده وظایف: خانواده تکامل مراحل کبری رشیدی

 5 14/7/98 آن با تطابق های روش و خانواده در بحران رشیدی کبری

 6 1/8/98 خانواده آسیب پذیر)مهاجر، فقیر، تک سرپرست، مشکالت مزمن( کبری رشیدی

 7 8/8/98 (آزاری سالمند و.....آزاری کودک) خانواده در رفتار سوء کبری رشیدی

  15/8/98 تعطیل رسمی 

 8 11/8/98 معلولیت با بحرانپذیر اسیب های انوادهخ کبری رشیدی

 9 19/8/98 اعتیاد پذیر با بحران اسیب های خانواده کبری رشیدی

 11 6/9/98 طالق با بحران پذیر اسیب های خانواده کبری رشیدی

 11 13/9/98 خانواده سالمت وضعیت ررسیب در پرستاری فرایند بکارگیری کبری رشیدی

 11 11/9/98   منزل بازدید اصول کبری رشیدی


