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 پرستاری گروه آموزشی:                                    پرستاری بروجرد     دانشکده:

 1399-1400نیمسال اول نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:         کارشناسی پرستاریتحصیلی:      یرشتهمقطع و 

                                                      نظری:   نوع واحد       واحد 5/1   :تعداد واحد         پرستاری سالمت فرد و خانواده       :نام واحد درسی

 8-10چهارشنبه ها : زمان برگزاری کالس                        پرستاری بهداشت مادر و نوزادان   نیاز: پیش

               (https://lumsnavid.vums.ac.ir)آدرس:  سامانه مدیریت یادگیری نوید:       مکان برگزاری

 ذوالنوریخانم : مسئول درس   35 :تعداد دانشجویان 

 پگروه کالسی در پیام رسان واتسا-ساعات کالسی در سامانه نوید در تاالر گفتگو : ساعات مشاوره با دانشجو

 

 شرح دوره: 

اساس سالمت جامعه، توجه به سالمت خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی است. این درس، به مفهوم خانواده و 

از دیدگاه اسالم، مراحل تکامل خانواده و وظایف خانواده در هر یک از این مراحل، ساختار، نقش، انواع آن، خانواده 

رفتار در خانواده و خانواده های آسیب پذیر  و روش های تطابق با آن، سوءارتباط و عملکرد خانواده، بحران در خانواده 

 زد.با انجام بازدید از منزل و بکارگیری فرایند پرستاری می پردا

 

 هدف کلی: 

این درس تجارب یادگیری در زمینه بررسی، شناخت و تشخیص مسائل و مشکالت سالمت خانواده و روش های حل 

 آن را فراهم می سازد.

 اهداف بینابینی

 ازدواج از دیدگاه اسالم و اهداف ازدواج را شرح دهد. -1

 را بداند. مهم در گزینش همسرعوامل  -2

 دهد.نقش و اهمیت خانواده را شرح  -3

 انواع خانواده را نام ببرد. -4

 ویژگی های مهم خانواده شهری و روستایی را نام ببرد. -5

 تئوری های پرستاری خانواده را توضیح دهد. -6

 وظایف و کارکردهای خانواده را بیان نماید. -7

 ساختار خانواده، الگوهای ارتباطی و ارزش های خانواده را ذکر کند. -8

 خانواده را توضیح دهد.مراحل زندگی و وظایف تکاملی  -9

 انواع خانواده های اسیب پذیر را بداند. -10

 سام معلولیت در خانواده را شرح دهد.اق -11

 انواع بحران در خانواده، عکس العمل نسبت به بحران و مداخله در بحران را توضیح دهد. -12

 انواع خشونت در خانواده را توضیح دهد. -13
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 علل طالق و پیامدهای آن را بداند. -14

 وارض و درمان را بیان کند.عاعتیاد،  -15

 را توضیح دهد.فرایند پرستاری در خانواده  -16

 منزل و مراحل آن را بیان کند.علت های انجام بازدید  -17

 

 

 
 

 ریس:های تدشیوه

            در سامانه نوید محتوای الکترونیک صوتی و تصویریاری ارگذب -

  در سامانه نوید پاسخ در تاالر گفتگو و گروهی و پرسش بحث -

             در قالب تکالیف مجازی  (PBL)مسئله حل بر مبتنی یادگیری -

 در قالب تکالیف گروهی  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری -

 استفاده از محیط اسکای رووم جهت آموزش همزمان الکترونیک   -

 استفاده از پیام رسان واتساپ )تشکیل گروهی با نام کالس(  -

 

 بحثو  درسممحتواهای الکترونیکی صوتی و تصویری تهیه شده توسط ا استفاده از بخش نظری بارائه مطالب در 

 دانشجویان و رفع اشکال انجام خواهد شد.و  مدرس بین پاسخ در تاالر گفتگو و گروهی و پرسش

 

 

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:)لطفا شرح دهید(

 برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر 

 بودن در تاالرو فعال تاالر گفتگو  در موقع به حضور 

 تکالیف در موعد مقرر ارسال 

 و موضوع تدریس هر جلسهقبل  مطالعه جلسه 

 شئونات دانشجویی ی در فضای مجازی واصول اخالق رعایت  

 

 

 

   :آموزشی کمک وسایل

 امپیوتر،کسیستم ( نظیر سامانه نوید و سامانه های آزمون نظیر فرادید، LMSسامانه های مدیریت یادگیری )

های تدریس و ... و محیط iSpring، نرم افزارهای تهیه محتوای آموزشی نظیر استوری الین، ، موبایللپ تاپ

 نظیر اسکای رووم و پیام رسانهای اجتماعی مورد توافق نظیر واتساپآنالین 
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 ،بودن در  و فعالتاالر گفتگو  در موقع به حضور برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر

 درصد 10)به منزله مشارکت فعال در کالس(:  تاالر

 درصد 15: تکالیف در موعد مقرر رسالنجام و اا 

  :درصد 15کوئیز و آزمون میان ترم 

  :درصد 60آزمون پایان ترم 

 

 

 نوع آزمون

  *غلط -صحیح     جور کردنی    *ایچندگزینه    *  پاسخ کوتاه   *  تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 

 

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببرید(:

 
1-Marcia Stanhope, Jeanett Lancaster, Public Health Nursing : 

abeth Edition Eliz th ommunity, 8Centered Health  Care in C -opulationP

T. Anderson, Judith M. McFalane. 

2- Joanna Rowe, Vivian Gedaly- Duff, Shirley May Harmon Hanson. 

Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research , 4 th 

Edition.  

3-Marilyn R Friedman, Vicky R. Bowden, Elaine Jones. Family Nursing ; 

)th Edition 5Research, Theory, and Practice( 
، کامیال روحانی، صفیه حسین زاده، پرستاری بهداشت خانواده: مورد میمنت حسینی -4

 1389استفاده دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی. انتشارات بشری، فروردین 

 1390پرستاری بهداشت خانواده: جامعه نگر، ایلدر آبادی اسحاق،  -5

 مجالت معتبر داخلی و خارجی مرتبط -6
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 ذوالنوری طرح درسارائه  26/6/99 1

 ذوالنوری ازدواج  2/7/99 2

 والنوریذ خانواده  9/7/99 3

 ذوالنوری خانوادهساختار  16/7/99 4

 ذوالنوری مراحل زندگی خانواده 23/7/99 5

خانواده های پرستاران بهداشت جامعه و  30/7/99 6

 اسیب پذیر

 ذوالنوری

 ذوالنوری معلولیت در خانواده 7/8/99 7

 ذوالنوری حران در خانوادهب 14/8/99 8

 ذوالنوری خانوادهخشونت در  21/8/99 9

 والنوریذ طالق 28/8/99 10

  عتیادا 5/9/99 11

 ذوالنوری پرستاری در خانوادهفرایند  12/9/99 12

 ذوالنوری بازدید منزل 19/9/99 13

 ذوالنوری پایان ترمآزمون   14

 


