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  (Course Plan)طرح دوره    

 

 کلی: مشخصات

 پرستاری سالمت جامعه: گروه آموزشی : پرستاری و مامایی نام دانشکده

 پرستاری ارشد  : کارشناسیرشته تحصیلی فرهنگ و پرستاری: نام درس

 

 مشخصات درس:

 ندارد پیش نیاز: نظری واحد 1عداد واحد: ت فرهنگ و پرستاری درس:نام 

 19-11ساعت چهارشنبه ها   1011-1911تحصیلی: سال دوم زمان برگزاری :     نیمسال 

 دکتر فاطمه پاشایی ثابت   نام مدرس یا مدرسین :

 دکتر فاطمه پاشایی ثابتنام مدرس مسوول درس : 

 الکترونیکی:شماره تماس و آدرس پست 
 Pashaii1392@gmail.com 
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 اهداف درس :

 هدف کلی : 

فرهنگ و پرستاری می باشد  مالز عاتالاط انتقال درس این از هدف

و در پایان برنامه آموزشیییین انت ار می رود فراانران رادر 

 باشند:

 : 1اهداف اختصاصی

  معنی و مفهوم فرهنگ، نژاد و قومیت را تعریف کند. .1

 و هویت ملی را شرح دهد.فرهنگ  .2

 رابطه بین وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگ را مورد بحث قرار دهد. .9

 حیطه ها، فرایند و موانع کسب آن را مورد قضاوت قرار دهد.-شایستگی فرهنگی .0

 رفتار برچسب زنی و کلیشه سازی را شرح دهد. .1

 تبعیض ،نژادپرستی و قوم پرستی را توضیح دهد. .6

 وک فرهنگی را شرح داده و با یکدیگر مقایسه نماید.تحمیل،تضاد  و ش .7

 فرهنگ و رفتار سالم را شرح دهد. .8

 آداب و روش های حفظ سالمت را به تفصیل بیان نماید.  .1

 جایگاه فرهنگی بیماری را مورد بحث و بررسی قرار دهد. .11

 تضادهای فرهنگی و بروز بیمار را بیان نماید. .11

 فرهنگ پرستاری را شرح دهد. .12

 تاری فرهنگی لنینگر را مورد بررسی و نقد قرار دهد.مدل پرس .19

 اهمیت ارائه مراقبت بر اساس فرهنگ مددجو را درک نماید. .10

 ارزیابی فرهنگی را درک نماید.اهمیت  .11

 انگیزه برای ارزیابی فرهنگی را کسب نموده و ارتقا دهد. .16

                                                           

 منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم شده است .1 
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 وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

 درس کالس در فعال و موقع به حضور 

 کالسی مباحث در شرکت و قبلی مطالعه 

 

 ارزشیابی دانشجو : 

 درصد از نمره کل مبنای ارزشیابی

 71 آزمون پایانی

 ندارد آزمون یا آزمون های میان ترم

 11 حضور و مشارکت در کالس ، تاالر گفتگو و چت روم

 11 انجام تکالیف ، پروژه ها و پاسخ به تمرین

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

 جامعه شناسی پزشکی: منوچهر محسنی. آخرین چاپ -1

فرهنگ ن سالمت و بنماری: هلمن سنسنل. ترجمه کبری فالح -2

 حسنین ماندانا شنرازی. آخرین چاپ 

کتبن مجالت پژوهشی و سایت های تخصصی و معتبر دیگر در -3

 این زمننه

4-Stanhope, M& Lancaster, J. Community/ public health nursing. Last edition. 

5-Community health nursing: Promoting and protecting the public’s Health ( Community Health 

Nursing)… Barbara Walton Spradley. Judith Ann Allender … Last edition. 

 

 

 



 

4 
 

 

 جدول زمان بندی دروس :

 مدرسنام  روش تدریس عنوان مطلب ساعت تاریخ شماره جلسه

  1/2/1011 1جلسه 

 چهارشنبه 

حد  13-15 با وا نایی کلی  آشییی

درسیییین اراطه طرر درسن 

معنی و مفهوم فرهنییگن 

 نژادن رومنت

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 ، پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی

 8/2/1011 2جلسه 

 چهارشنبه

سییاخت فرهنگی و بنماری .  13-15

 جایگاه فرهنگی بنماری

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 ، پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی

 11/2/1011 9جلسه 

 چهارشنبه

حنطه  -شییایسییتگی فرهنگی 13-15

هان فرایند و موانع کسییب 

 آن

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 ، پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی

 22/2/1011 0جلسه 

 چهارشنبه

 -شییایسییتگی فرهنگی ادامه 13-15

حنطه هان فرایند و موانع 

کسب آنن رفتار برچسب زنی 

و کلنشیییه سیییازی تبعن ن 

 نژاد پرستی و روم پرستی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 ، پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی

 21/2/1011 1جلسه 

 چهارشنبه

تحمنلن تضیییادن تهاج  و  13-15

 شوک فرهنگی
 
 
 
 

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 ، پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی
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 1/9/1011 6جلسه 

 چهارشنبه

فرهنگ و رفتار سییییال ن  13-15

ف   ح آداب و روش هییای 

سالمتن تضادهای فرهنگی و 

 بروز بنماری

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 ، پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی

 12/9/1011 7جلسه 

 چهارشنبه

مدل  13-15 تارین  نگ پرسییی فره

 پرستاری فرهنگی لنننگر
 

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 ، پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی

 11/9/1011 8جلسه 

 چهارشنبه

گی در  13-15 ن ه فر بی  ارزیییا

 پرستاری
 

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 ، پاورپوینت

 شده صداگذاری

 صدا بی یا

 دکتر پاشایی

 

 نآنالیمی باشد که در جلسات  آنالینحداقل یک ساوم کالسها به شکل آمورش  روش تدریس شاامل حضاوری یا مجازی می باشاد.

ی کالس ها ضروری م آنالینهماهنگ شاده،  دانشاجویان محترم می توانند به رفع اشاکال نیز باردازند. حضاور دانشاجویان در جلسان 

  باشد.

 

 


