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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan) روزانه درس حطر

 کالس درس در يک هفته( ساعت از دو)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسيتحصیلي: یو رشته مقطع   سالمندیبهداشت جامعه و گروه آموزشي:  پرستاریدانشکده:
 -یش نیاز: پ  تئورینوع واحد:      5/1   تعداد واحد:   پرستاری بهداشت فرد و خانواده نام درس:

 6کالس مکان برگزاری:   8-10:ساعت      چهارشنبه-:روز      زمان برگزاری کالس:

 ساالروندد.حسین آبادی و د.مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: وند    ردکتر شهین ساالمسئول درس:  نفر41 تعداد دانشجويان:

 :رسشرح د

ساختار  و مربوط به خانواده،انواع میدرس به مفاه نیاست ا ینهاد اجتماع نیاساس سالمت جامعه توجه به سالمت خانواده به عنوان مهمتر

نقش،ارتباط  ساختار مراحل، نیاز ا کیخانواده در هر  فیخانواده و وظا یکاملاسالم،مشاوره قبل از ازدواج،مراحل ت دگاهیخانواده،خانواده از د

 با آن ، یتطابق یدر خانواده و روشها دمنزل،بحرانیدر خانواده و اصول بازد یندپرستاریو عملکرد خانواده، فرآ

 پردازد. یم یپرستار ندیاز منزل وفرا دی، با انجام بازد ریبپذیآس یدر خانواده ،خانوادهها سوءرفتار

 

 (است همان هدف بینابینی طرح دوره) :يهدف کل

 

 یحل آن را فراهم م یمساءل ومشکالت سالمت خانواده و روشها صی,شناخت وتشخ یبررس نهیدر زم یریادگیدرس تجارب  نیا

 . سازد

 اهداف رفتاری جلسه اول:

 رود:از فراگیر انتظار می رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.خانواده  نواعا -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( سالم خانواده ویژگیهای -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( خانواده اهمیت -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( مختلف دیدگاههای از را خانواده انواع -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي تدريسی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

120 
مربوط به خانواده،انواع  میمفاه

 خانواده و سالمت خانواده

 را خانواده اهمیت

 ..دهد توضیح

 پرستار نقش 2-

 سالمت در را بهداشت

 خانواده

 .دهد توضیح

 از خانواده تعاریف 3-

 سخنرانی -

 پاسخ و پرسش -

 گروهی بحث -

 ارزشیابی آغازین ارزیابی

 - تشخیصی

ارزیابی تکوینی و 

 تراکمی به

 صورت شفاهی
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 را مختلف دیدگاههای

 شرح

 .دهد

 خانواده خصوصیات 4-

 .نماید ذکر را

 از را خانواده انواع 5-

 مختلف دیدگاههای

 .کند تقسیمبندی

 انواع ویژگیهای 6-

 را خانواده مختلف

 توصیف

 .نماید

 و خانواده سالمت 9-

 سالم خانواده ویژگیهای

 را

 دهد شرح

 

 :جلسه دوم اهداف رفتاری

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اسالم نظر از را ازدواج فواید -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( دیگران نسبت به را خانواده اعضای از هرکدام وظایف. -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( اسالم دیدگاه از ازدواج اهداف -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( کیا در مشاوره ژنتنقش پرستاربهداشت ر -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

120 

اسالم نسبت به  دگاهید :

خانواده ومشاوره قبل از 

بهداشت خانواده  تیازدواج،رعا

 بر دیبا تاک

 یکیژنت مشاوره

ازدواج را از نظر  دیفوا

 .کند انیاسالم ب

اهداف ازدواج از  2-

اسالم را  دگاهید

 حیتوض

 .دهد

 نشیگز یارهایمع 3-

 .همسر را شرح دهد

هرکدام از  فیوظا 4-

خانواده را  یاعضا

 نسبت

 .دینما انیب گرانید به

مشاوره  تیاهم 5-

 .دهد حیرا توض کیژنت

نقش  6-

 سخنرانی

 پاسخ و پرسش -

 گروهی بحث -

 ارزشیابی آغازین ارزیابی

 - تشخیصی

ارزیابی تکوینی و 

 تراکمی به

 صورت شفاهی



 3 

پرستاربهداشت را در 

 کیمشاوره ژنت

 دهد. حیضتو

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. یا خانواده هسته یزندگ یمراحل تکامل . -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( یتکامل یدورهها نییتع یارهایمع -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( مراحلاز کیخانواده را در هر یتکامل فیوظا -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( خانواده را در سالمت ینقش اصول بهداشت فرد -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3 جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه البرئوس مط موضوع درس

120 

 فیتکامل خانواده و وظا لمراح

 یخانواده در هر مرحله تکامل

ونقش پرستاردر هر مرحله 

 واصول بهداشت

 یفرد

 یمراحل تکامل 1-

خانواده  یزندگ

 را یهستها

 .ببرد نام

 یتکامل فیوظا 2-

 از کیخانواده را در هر

 .دهد حیتوض مراحل

نقش پرستار در هر  3-

 یز مراحل تکاملا کی

 .دهد شرح را

 نییتع یارهایمع 4-

 را یتکامل یدورهها

 کند مشخص

اصول بهداشت  5-

 دهد حیرا توض یفرد

نقش اصول  6-

را در  یبهداشت فرد

 انیب خانواده سالمت

 دینما

 سخنرانی

 پاسخ و پرسش -

 گروهی بحث -

 ارزشیابی آغازین ارزیابی

 - تشخیصی

ارزیابی تکوینی و 

 تراکمی به

 رت شفاهیصو

 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. در خانواده رموثریموثر و غ یارتباط یالگوها -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( مربوط به آن یها نقش و واژه -
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 را توضیح دهد. )هدف شناختی( ابعاد ساختار خانواده -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( خانواده را یصات ارتباطاصول ومشخ -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4 جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

120 
 و ارتباطی، نقش،الگوهای ,ساختار

 خانواده عملکرد

ابعاد ساختار خانواده  1-

 .دهد حیرا توض

قش و منظور از ن 2-

 مربوط به آن را یواژهها

 .دینما انیب

و  یرسم ینقشها 3-

 یاعضا یررسمیغ

 خانواده

 .دهد حیتوض را

 یارتباط یالگوها 4-

در  رموثریموثر و غ

 خانواده

 .کند سهیمقا را

اصول ومشخصات  5-

خانواده را  یارتباط

 حیتوض

 .دهد

 سخنرانی

 پاسخ و پرسش -

 گروهی بحث -

 ارزشیابی آغازین ارزیابی

 - تشخیصی

ارزیابی تکوینی و 

 تراکمی به

 صورت شفاهی

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. منزل بازدید مراحل . -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( آن اتییجز و دمنزلیقبل از بازد یآمادگ یروشها -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(آن لمراح و پرستاری فرایند 1- -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( منزل دینمونه گزارش از بازد کی -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

120 

 و خانواده در پرستاری فرآیند

 فرایند وکاربرد بازدیدمنزل اصول

 وتهیه منزل از بازدید در رستاریپ

 گزارش

و  یپرستار ندیفرا 1

مراحل آن را شرح 

 دهد

 ندیکاربرد فرآ 2-

در کاهش  یپرستار

 مخاطرات

 سخنرانی

 پاسخ و پرسش -

 روهیگ بحث -

 ارزشیابی آغازین ارزیابی

 - تشخیصی

ارزیابی تکوینی و 

 تراکمی به

 صورت شفاهی
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خانواده و  یسالمت

سالمت خانواده  یارتقا

 را

 .دهد حیتوض

نمونه گزارش  کی 3-

 تیوضع یاز بررس

 سالمت

 ندیطبق فرا خانواده

 دینما نیتدو یپرستار

را  منزلدیبازد 4-

 .کند فیتعر

 دیمراحل بازد 5-

 .منزل را ذکر کند

 یآمادگ یروشها 6-

 و دمنزلیقبل از بازد

آن را شرح  اتییجز

 .دهد

 یسینحوه گزارشنو 9-

 آن و موارد تیو اهم

در نوشتن گزارش  مهم

 .کند انیرا ب

نمونه گزارش  کی 9-

 نیمنزل تدو دیاز بازد

 .دینما

 

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.ی و خردسال ینوزاد دوران یوروان یمهم تکامل جسم یهایژگیو -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( یدسالوخر ییدوران نوپا یبهداشت یمراقبتها -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(یدوران نوزاد یبهداشت یمراقبتها -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( نقش پرستار در ارتقاء سالمت نوزاد و کودک -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ابيارزشی ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

120 

 یچالشها ومراقبتهای بهداشت

 ییدوران نوزادی , نوپا

در خانواده ونقش  یوخردسال

مهم  یهایژگیو 1-

 یوروان یتکامل جسم

و  ینوزاد دوران

یسخنران  

 پرسش و پاسخ -

 یبحث گروه -

 ارزشیابی آغازین ارزیابی

 - تشخیصی

ارزیابی تکوینی و 

 تراکمی به
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 انیرا ب یخردسال پرستار

 .دینما

 یمراقبتها 2-

دوران  یبهداشت

 حیرا توض ینوزاد

 دهد

 یمراقبتها 3-

 ییدوران نوپا یبهداشت

 حیضتو را یوخردسال

 دهد

مشکالت عمده  4-

 یدر دوره ها یسالمت

را  یوکودک ینوزاد

 . دینما حیتشر

نقش پرستار در  5-

ارتقاء سالمت نوزاد و 

 دهد. حیتوض را کودک

 صورت شفاهی

 

 

 هفتم:اهداف رفتاری جلسه 

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. از مدرسه و دوران مدرسه قبل دوران یوروان یمهم تکامل جسم یهایژگیو . -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(ی ونوجوان مدرسه در کودکان سن یمشکالت عمده سالمت -

 . )هدف شناختی(را توضیح دهد یدوران نوجوان یبهداشت یمراقبتها -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( مدرسه نقش پرستار در ارتقاء سالمت کودکان سن -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

120 

 یچالشها ومراقبتهای بهداشت

در  یدوران مدرسه و نوجوان

 پرستار خانواده ونقش

مهم  یهایژگیو 1-

 یوروان یتکامل جسم

از مدرسه و  قبل دوران

 انیدوران مدرسه را ب

 .دینما

 یمراقبتها 2-

دوران قبل از  یبهداشت

 دوران مدرسه و

 دهد حیمدرسه را توض

مهم  یهایژگیو 3-

 یسخنران

 پرسش و پاسخ -

 یبحث گروه -

 ارزشیابی آغازین ارزیابی

 - تشخیصی

بی تکوینی و ارزیا

 تراکمی به

 صورت شفاهی
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 یوروان یتکامل جسم

 .دینما انیب را ینوجوان

 یمراقبتها 4-

دوران  یبهداشت

 را ینوجوان

 دهد حیتوض

مشکالت عمده  5-

در کودکان  یسالمت

 یونوجوان مدرسه سن

 . دینما حیرا تشر

نقش پرستار در  6-

ارتقاء سالمت نوجوان 

 .دهد حیتوض را

نقش پرستار در  9-

ارتقاء سالمت کودکان 

 حیرا توض مدرسه سن

 دهد.

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.گذار در سالمت زنان  ریعوامل تاث -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(زنان  یمشکالت عمده سالمت -

 توضیح دهد. )هدف شناختی( رادر جوامع  گذار در سالمت مردان  ریعوامل تاث .. -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( نقش پرستار را در ارتقاءسالمت مردان -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

120 

 یچالشها ومراقبتهای بهداشت

زنان و مردان در خانواده ونقش 

 پرستار

گذار  ریعوامل تاث. 1

در سالمت زنان را در 

 دهد حیتوض جوامع

مشکالت عمده  2-

 انیزنان را ب یسالمت

 دینما

نقش پرستار را در  3-

ارتقاءسالمت زنان 

 دهد حیتوض

 یسخنران

 پرسش و پاسخ -

 یبحث گروه -

 ارزشیابی آغازین ارزیابی

 - تشخیصی

ارزیابی تکوینی و 

 تراکمی به

 صورت شفاهی
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گذار  ریعوامل تاث 4-

در سالمت مردان را 

 دهد حیتوض جوامع در

مشکالت عمده  5-

 انیمردان را ب یسالمت

 دینما

ر را در نقش پرستا 4-

 ارتقاءسالمت مردان

 دهد حیتوض

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  ماید.را ذکر ن سالمندانی زندگ تیفیک شیعوامل موثر بر افزا -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( سالمندی جامع از سالمت یابیارز کی یاجزا -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( سالمندانی جامع از سالمت یابیارز کی یاجزا . -

 شناختی(را تجزیه و تحلیل کند. )هدف  سالمندان یسالمت تیآنها بر وضع ریتاث و نحوه یموثر بر سالمند یعوامل چندبعد -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

120 

چالشها ومراقبتهای 

سالمندان در  یبهداشت

 خانواده ونقش پرستار

اصطالحات مرتبط با  .1

 کند. فیرا تعر یسالمند

مختلف  یهایدر مورد تئور .2

 یسالمند

و  یکولوژی،سایکیولوژی(ب .3

 ) به بحثیتکامل

 .بپردازد .4

موثر  یعوامل چندبعد 3- .5

 و نحوه یبر سالمند

 تیآنها بر وضع ریتاث .6

 سالمندان را یسالمت

 دهد. صیتشخ .7

 یابیارز کی یاجزا 4- .8

 یجامع از سالمت

را بطور مفصل  سالمندان .9

 شرح دهد.

 شیعوامل موثر بر افزا 5- .10

 یسخنران

 پرسش و پاسخ -

 یبحث گروه -

ارزشیابی آغازین 

 ارزیابی

 - تشخیصی

ارزیابی تکوینی و 

 تراکمی به

 صورت شفاهی
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 یزندگ تیفیک

 را ذکر کند. سالمندان .11

المندان را سوءرفتاربا س 6- .12

 شرح دهد.

در  یشغل یفرصتها 9- .13

 از سالمندان را یپرستار

پرستاران جامعه محور  یبرا .14

 کند. یبررس

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

 تظار می رود:از فراگیر ان رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. انواع مراحل و واکنش در مقابل بحران -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( تنش و بحران یامدهایعوامل موثر بر پ -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( خانواده تطابق یاستراتژ ای یسازش یسمهایمکان -

 لیل کند. )هدف شناختی(را تجزیه و تح تنش و بحران یامدهایعوامل موثر بر پ -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 10جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 

بحران در خانواده و روشهای 

تطابق با آن 

 و.....) اد،طالقیت،اعتی(معلول

بحران در خانواده و  .1

 آن بر فرد و ریتاث

 .دینما انیرا ب خانواده

اع مراحل و انو .2

واکنش در مقابل 

 .کند ذکر بحران را

بحران بر  ریتاث .3

خانواده را با توجه به 

آن  یتکامل مراحل

 .دهد حیتوض

عوامل موثر بر  .4

تنش و  یامدهایپ

 کند نییتع بحران را

 یسمهایمکان .5

 یاستراتژ ای یسازش

را  خانواده تطابق

 دهد. صیتشخ

 یسخنران

 پرسش و پاسخ -

 یبحث گروه -

 ارزشیابی آغازین ارزیابی

 - تشخیصی

ارزیابی تکوینی و 

 تراکمی به

 صورت شفاهی
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 دهم:قسمت دوم اهداف رفتاری جلسه 

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. مراحل نیرا در ا نیزوج یتکامل فیمراحل طالق و وظا -

 فهرست کند. )هدف شناختی(را مشخصات و مشکالت خانواده تک سرپرست . -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( خانواده یطالق را بر اعضا ریتاث -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(  یریپذ بیموثر بر آس یو اجتماع یعوامل متعدد فرد -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 10جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ابيارزشی ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

120 

و  ریپذ بیهای آس خانواده

در  یاجتماع یروان بهاییآس

 جامعه وبحران طالق

 یتهایمفهوم جمع .1

 فیرا تعر ریپذ بیآس

 .کند

عوامل متعدد  .2

موثر  یو اجتماع یفرد

را  یریپذ بیآس بر

 .کند تحلیل

 فیطالق را تعر .3

 .دینما

طالق را بر  ریتاث .4

 نییخانواده تع یاعضا

 .کند

طالق را  تیوضع .5

مشخص  رانیدر ا

 .دینما

مراحل طالق و  .6

 نیزوج یتکامل فیوظا

مراحل ذکر  نیا را در

 .کند

 یتکامل فیوظا .9

خانواده پس از طالق 

 انیرا ب

 .کند

مشخصات و  .9

 مشکالت خانواده تک

 سرپرست

یسخنران  

 پرسش و پاسخ -

 یبحث گروه -

 ارزشیابی آغازین ارزیابی

 - تشخیصی

ارزیابی تکوینی و 

 تراکمی به

 صورت شفاهی
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 دهد. حیتوض را

 

 زدهم:اهداف رفتاری جلسه يا

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. در جوامع علل فقر  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(عوامل موثر بر اعتیاد در سطح فردی،خانوادگی و جامعه  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(فقیر و جوامع درحال توسعه  عمده ترین مشکالت خانوادههای -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( نقش پرستار در ارتقاءسالمت اقشار فقیر  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

120 

و فقر در خانواده ونقش  ادیاعت

 ریپرستار در خانواده های فق

 ادیواعت

را  ادیاعت ندیفرآ .1

 . دهد حیتوض

جوانان  شیعلل گرا .2

 حیرا تشر ادیبه اعت

 کند

عوامل موثر بر  .3

 در سطح ادیاعت

و  ی،خانوادگیفرد

 .کند نییجامعه را تع

نقش پرستار در  4-

 هیه،ثانویاول یریشگیپ

از معضالت  هیثالث و

مصرف مواد در سطح 

را  یخانوادگ و یفرد

 دهد حیتوض

 کند فیفقر را تعر 5-

. 
علل فقر را در  6-

 کند یجوامع بررس

 نیتر عمده 9-

 یمشکالت خانوادهها

 و جوامع ریفق

 انیتوسعه را ب درحال

 .کند

نقش پرستار در  9-

ارتقاءسالمت اقشار 

 انیرا ب جامعه ریفق

 .دینما

 یسخنران

 پرسش و پاسخ -

 یبحث گروه -

 ین ارزیابیارزشیابی آغاز

 - تشخیصی

ارزیابی تکوینی و 

 تراکمی به

 صورت شفاهی
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 م:دهزيااهداف رفتاری جلسه قسمت دوم 

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.خصوصیات معلولیت  -

 (را فهرست کند. )هدف شناختی اصطالحات مرتبط با معلولیت توسط سازمان جهانی بهداشت . -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( فرد معلول یودارا مهاجر ینقش پرستار در رابطه با خانواده ها -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( علل معلولیت ومهاجرت -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 

در خانواده ومهاجرت  تیمعلول

 نیونقش پرستار سالمت در ا

 رابطه

ومهاجرت  تیمعلول .1

 .کند فیرا تعر

 تیعلل معلول .2

 نییومهاجرت را تع

 .دینما

اصطالحات مرتبط  .3

 توسط تیبا معلول

 یجهان سازمان

 حیبهداشت را توض

 .دهد

 اتیخصوص .4

 .دیرا ذکر نما تیمعلول

 یماندگ انواع عقب .5

 .را شرح دهد یذهن

از  یریشگیپ .6

 حیرا توض تیمعلول

 .دهد

را  یمفهوم بازتوان .9

 .شرح دهد

نقش پرستار در  .9

 یرابطه با خانواده ها

فرد  یودارا مهاجر

 دهد حیمعلول را توض

 یسخنران

 پرسش و پاسخ -

 یبحث گروه -

 ارزشیابی آغازین ارزیابی

 - تشخیصی

ارزیابی تکوینی و 

 تراکمی به

 صورت شفاهی

 

 دهم:دوازجلسه اهداف رفتاری 

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.مداخالت پرستار در زمینه سوءرفتار با کودک  -
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 را فهرست کند. )هدف شناختی(مداخالت پرستار در زمینه سوءرفتار با زنان وسالمندان  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( سوءرفتاربا سالمندان -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( ار با کودکعلل سوءرفت -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

120 

سوءرفتار در خانواده ونقش 

پرستاردر کاهش سوءرفتار با 

 کودکان ,زنان وسالمندان

 فیخشونت را تعر .1

 .کند

موجود  یها هینظر .2

 در مورد خشونت را

 .دهد حیتوض

در مورد سوءرفتار  .3

و اثرات  ؛عواملیجنس

 .کند اظهارنظر آن

سوءرفتار با کودک  .4

 .را شرح دهد

مداخالت پرستار  .5

 سوءرفتار با نهیدر زم

 .دهد حیرا توض کودک

سوءرفتاربا  .6

سالمندان را شرح 

 .دهد

سوء رفتار با زنان  -9 ا

 دهد حیرا توض

داخالت پرستار م 9-

سوءرفتار با  نهیدر زم

را  وسالمندان زنان

 دهد. حیتوض

 یسخنران

 پرسش و پاسخ -

 یبحث گروه -

 ارزشیابی آغازین ارزیابی

 - تشخیصی

ارزیابی تکوینی و 

 تراکمی به

 صورت شفاهی

 


