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 پرستاری ماماییدانشکده:

کارشناسی ارشد    :تحصیلی یرشتهو مقطع                کودکان ومراقبتها ی ویژه نوزادانپرستاری :گروه آموزشی

 پرستاری کودکان

 

 عنوان درس

 

 تعداد واحد

 

 مدت دوره 

 

 یا همزمان یش نیازپ

 

   مسئول درس

 

 زمان برگزاری    

 

 

   )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

       مدرسین: 
 

            تکامل و سالمت خانواده

 واحد عملی  0.5 –نظری  واحد 0.5

 جلسه  4

-    

            s_parvizy@yahoo.com     خانم دکتر پرویزی

 

  کالس در فعال حضور و مشارکت درصد نمره،  40آزمون پایان ترم

 ریپذ بیو ارائه خالصه مقاله  در مورد خانواده آس هتهی  ، درصد10

 یاله مق کیدرصد)هر دانشجو موظف است خالصه 20و کودک

  هیرا ته یسیانگل /یفارس گریمقاله د کیو  کیستماتیمرور س

کارت تهِیه و در سامانه  بیدو مقاله را  بصورت ب نیاز ا یکیکند. 

و  بدهد( هیارارا در کالس درس  یگریکند. د یبارگزار یمجاز

با استفاده از ابزار مناسب   ریپذ بیدو خانواده آس بررسی 

 familyدرصد )30 یبرنامه مراقبت یابیاجرا و ارزش ،یو طراح

Action Plan)یکیمتفاوت و  یکودک خانواده در سطوح تکامل 

با مداخله داشته  صیسالم باشد. هر کدام سه تشخ یکیو  ماریب

 باشد.       

 خانم دکتر پرویزی 
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 : شرح دوره

 

 

 

 

 
 

 هدور  یبند  زمان   
 ان مطالبعنو جلسه

 درس تعریف خانواده انواع خانواده، اهداف خانواده  یمعرف جلسه اول

 ساختار نقش در خانواده ، عملکرد خانواده   ساختار

 و شناخت خانواده  یآپگار خانواده، بررس دوم  جلسه

 و نظر اسالم  یستمیس  ،یمربوط به خانواده : تکامل یها  هینظر سوم  جلسه

 آنها یها  یژگیفرزند کودک و و  یدارا  ریپذ  بیآس  یخانواده ها  چهارم جلسه

 

 :)لطفا نام ببرید(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

         :منابع انگلیسی   

Votroubek W, Tabacco A. Pediatric Home care for Nurses: Afamily centre 

approach  third edition:2010 

 
Anna sidey. David widdas.Text book of community childrens nursing.2nd 

edition.Elsevier:2005. 

Hochenberry,M.J. Wong’s  Nursing are of infant and children. 

9th ed).St.louis: Mosby company, 2011 . 

 
Janice Humphery, Jacquelyn C.Camphell. Family violence and nursing practice. 

Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2004. 

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

Family health care nursing :theory, practice, and research. Philadelphia: F.A. 

Davis, 2005. 

   
Friedman, Marilyn M. Family nursing: research, theory and practice. Upper 

Saddle River: Prentice Hall, 2003 . 

 

تکامل آن،  یآشنا کردن دانشجویان با انواع خانواده و چگونگ : یهدف کل 

  ی کودک و در ط یتکامل طیمراقبت از کودک و خانواده با توجه به شرا

 یبرا نیاز خانواده و کودک و هم چن تیحما یو شناخت برا یبررس ندیفرا

 به حداکثر سطح سالمت.  دنیرس
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Maternal and child health nursing: care of the childbearing and childbearing. 

Philadelphia: Lippincott and Williams, 2010 . 
http://www.gov.bc.ca/mcf 

http://www.cfw.tufts.edu 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3272618,00.html 

// http://www.cfw.tufts.edu/topic/2/31.htm 

 

 منابع فارسی:  

 

 یپرخطر در نوجوان  یرفتارها  اد، یاز اعت یریشگیپ  ،یبلوغ و نوجوان  یکتابها و مقاالت مربوط به روانشناس

 یعلو  یو عل  یتبریز ی(. ترجمه مصطف  یستمیل در نگرش ساستریت.مشاور خانواده ) نظر و عم  یاد  -

  1377نیا. تهران: انتشارات فرارو ان،

کشور ،   یخانواده. تهران : انتشارات سازمان بهزیست  ی. اعتیاد و آسیب شناسبیحب  یآقا بخش  -2

1378. 

و تدوین کتب .تهران: انتشارات سازمان مطالعه  یجامعه شناس  یغالم عباس. فاضل رضا. مبان  یتوسل  -3

 .  1384دانشگاهها،    یعلوم انسان

 1372. تهران: نشر البرز ،یقراجه داغ  یخانواده. ترجمه مهد  یستمیس  لیجان براد شاو. خانواده تحل  -4

 ، یبهداشت خانواده. تهران: نشر بشر  یکاملیا .حسین زاده صفیه. پرستار  یمیمنت. روحان  یحسین  -5

1375  

  1383 ، یپرستاران. تهران: نشر سالم  یبرا  یاجتماع  یروانشناسیداله.    یجبار. جنت  یحیدر  -7

نیا مرحمت. درسنامه بهداشت خانواده. تهران: انتشارات دانشگاه علوم   یفاطمه. فراهان  یدباغ  -8

 1383ایران،   یپزشک

: . تهرانیو کودکان. ترجمه محمد دهگانپور. مهرداد فرازچ  نی. تعامل والدریبه    یلورا استافورد. چرل  -9

 1377انتشارات رشد،  

فاطمه. درسنامه اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر. تهران: نشر جامعه نگر،   یعباس . نوغان  یمدد  -10

1383 

. تهران: یدر مقابل جامعه. ترجمه محمدصادق مهدو  یساختار  ۀروزن بادم. خانواده به منزل  یدیها  -11

 1367 ، یمرکز نشر دانشگاه

 .  1372، یزاده. تهران: شعبان  یپدر و مادر و کودک. ترجمه فروزان گنج  نی. روابط بنوتیگ  میها  -12


