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  (Course Plan)طرح دوره    

 
 مشخصات کلی:      

نام دانشکده: پرستاری و 

 مامایی 

گروه آموزشی: بهداشت جامعه 

 و سالمندی

 هداشتبپرستاری  نام درس: 

 فرد و خانواده

شته تحصیلی: کارشناسی ر

 پرستاری

 
 مشخصات درس:      

پرستاری   نام درس:

فرد و  هداشتب

 خانواده

 پیش نیاز: ندارد   5.1: عداد واحدت

 9011-9911سال تحصیلی:  دومزمان برگزاری :     نیمسال 

 (2گروه)91-99ساعت یکشنبه 

دکتر ، دکتر راضیه السادات حسینی نام مدرس یا مدرسین :

 فاطمه پاشایی ثابت

 راضیه السادات حسینینام مدرس مسوول درس : دکتر 

 ra.hosseiny@yahoo.com شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

تهران. خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان شهید 

رشید یاسمی، جنب بیمارستان سوختگی مطهری، دانشکده 

 581داخلی ، ششمپرستاری و مامایی، نیم طبقه 
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 اهداف درس :      

 هدف کلی : 

انتقال دانش در مورد بهداشت خانواده، نقش پرستار در 

وضعیت بهداشتی خانواده و کسب آگاهی الزم جهت ایفای  ارتقای

نقش پرستار در بررسی، برنامه ریزی، مداخله و ارزشیابی 

 مسائل بهداشتی خانواده

 : 5اهداف اختصاصی

مفاهیم خانواده، انواع و ساختار خانواده و اهمیت خانواده 

 از دیدگاه اسالم را توصیف نماید

 .اصول بهداشت فردی و سالمت خانواده را بشناسد 

مراحل تکاملی خانواده را نام برده و نیازها، وظایف 

تکاملی خانواده و مراقبت های پرستاری هر مرحله را تشریح 

 .نماید

نقش، ساختار نقش، و انواع نقش های رسمی و غیر رسمی اعضای 

 .خانواده را نام برده و توضیح دهد

در خانواده و انواع ارتباطات در خانواده را اهمیت ارتباط 

 تشریح نماید
اصول و مراحل بازدید منزل را بشناسد وفرم بررسی و شناخت 

مراحل فرآیند پرستاری .را برای یک خانواده تکمیل نماید 

 را برای یک خانواده اجرا نماید
مفهوم بحذان و انواع بحران در خانواده را بشناسد و 

 دمواجهه با بحران را تشریح نمای روشهای تطابقی در
مفهوم و انواع سوء رفتار را بشناسد و راهکارهای پیشگیری 

و مراقبت های پرستاری در خانواده دچار سوء رفتار را 

 تشریح نماید

فقیر ، دارای معلول، دارای (خانواده های آسیب پذیر 

را شناخته و )بیماری مزمن، دارای سالمند، تک سرپرست 

 و مداخالت مربوطه را تشریح نمایدمراقبتها 

 وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

 حضور در کالس

 مشارکت در مباحث کالسی

 دقیقا درزمان مقرر پاسخ به تمرین ها 

 

 

 ارزشیابی دانشجو :          

درصد از نمره  مبنای ارزشیابی

 کل

 57 آزمون پایانی

 ندارد آزمون یا آزمون های میان ترم

مشارکت در کالس ، تاالر حضور و 

 گفتگو و چت روم

51 

                                                 

 کوچکتر تقسیم شده است .منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری 1 
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انجام تکالیف ، پروژه ها و 

 پاسخ به تمرین

57 

 
 

 توجهات ویژه:

روش تدریس شامل حضوری یا مجازی می باشد. حداقل دو سوم کالسها  .5

به شکل آموزش انالین می باشد که در جلسات آنالین هماهنگ شده، 

اشکال نیز بپردازند. حضور داشنجویان محترم می توانند به رفع 

 دانشجویان در جلسات انالین کالسها الزامی است.

کلیه تمرین ها و تکالیف صرفا از طریق سایت ال ام اس بازیابی  .2

محل مذکور یا  می شود و به تمرین ها و پاسخهایی که خارج از

 داده شود به هیچ عنوان و تحت هیچ ، پاسخخارج از زمان مقرر

 شرایطی نمره ای تعلق نخواهد گرفت. 

 

 

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :   

و  2، 5. درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 5131حاق، ایلدر آبادی اس 

 . تهران. نشر جامعه نگر1
. پرستاری بهداشت جامعه 5188حسینی وحیده و جعفری ورجوشانی نسرین، 

شناسی ارشد. تهران. نشر النکستر بر اساس سرفص دروس و منابع کار

 (.2و  5جامعه نگر )جلد 
. اصول و کلیات خدمات بهداشتی. ویرایش دوم. 5181آقا مالئی تیمور، 

 تهران. اندیشه رفیع.

Maurer F A and Smith C M. 2013. Community/Public health nursing practice: health for 

families and population. 4th Ed. Saunders.  

Nies M A. McEwen M. 2010. Community/Public Health Nursing: Promoting the health of 

population; 5th Ed. Saunders. 
اسحاق ایلدر آبادی انتشارات  1-2-5درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 

 5138جامعه نگر سال 
 االت داخلی و خارجی معتبر و مرتبکلیات متون و مق

 

 51-8 چهارشنبه دی ارائه برنامه درس جدول زمان بن

                                      سالمت فرد و خانوادهنام درس:  

 5011-33سال تحصیلی  دومنیمسال 

 2گروه  38بهمن کارشناسی پرستاری  

جل

 سه
 مدرس عنوان ساعت تاریخ

آمادگی 

الزم 

دانشجویان 

قبل از 

 شروع کالس

5 23/5/501

1 
یکشنبه 

57-51 

آشنایی با مفهوم طرح درس، 

 خانواده و انواع آن

دکتر 

 حسینی
...... 

یکشنبه  7/2/5011 2

57-51 
دکتر  ازدواج و مشاوره ژنتیک

 حسینی

آمااادگاای 

 جلسه قبل

1 52/2/501

1 
یکشنبه 

57-51 

آشنایی با ساختار، عملکرد و 

 فرهنگ خانواده

دکتر 

 حسینی

آمااادگاای 

 جلسه قبل
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4 53/2/501

1 

یکشنبه 

57-51 
دکتر  عوامل موثر بر بهداشت خانواده

 حسینی

آمااادگاای 

 جلسه قبل

1 21/2/501

1 

یکشنبه 

57-51 
دکتر  سو رفتار در خانواده

 حسینی

آمااادگاای 

 جلسه قبل

یکشنبه  2/1/5011 6

57-51 
معلولیت در خانواده، خانواده 

 های آسیب پذیر

دکتر 

 حسینی

آمااادگاای 

 جلسه قبل

یکشنبه  3/1/5011 5

57-51 

مراحل تکامل خانواده و وظایف 

 خانواده در هر مرحله

دکتر 

 پاشایی

آمااادگاای 

 جلسه قبل

8 21/1/501

1 
یکشنبه 

57-51 
مراحل تکامل خانواده و وظایف 

 ادامه -خانواده در هر مرحله

 دکتر

 پاشایی

آمااادگاای 

 جلسه قبل

3 11/1/501

1 
یکشنبه 

57-51 
فرآیند پرسااتاری در خانواده و 

بازدید از آشااانایی با اصاااول 

 منزل

 دکتر

 پاشایی

آمااادگاای 

 جلسه قبل

یکشنبه  1/0/5011 51

57-51 
دکتر  بحران در خانواده

 پاشایی

آمااادگاای 

 جلسه قبل

55 51/4/541

1 

یکشنبه 

57-51 

دکتر  اعتیاد و بزهکاری در خانواده

 پاشایی

آمااادگاای 

 جلسه قبل

52 21/4/541

1 

یکشنبه 

57-51 
غربااالگری و بیماااریااابی در 

 خانواده

دکتر 

 پاشایی

آمااادگاای 

 جلسه قبل

 

 تاریخ امتحان پایان ترم: 

 متعاقبا اعالم خواهد شد

 


