
 باسمه تعالي

 
 دانشگاه علوم پزشکي لرستان

 توسعه آموزش علوم پزشکيمرکز مطالعات و 

 واحد برنامه ریزی درسي و آموزشي

 طرح درس

 

 

 1400-1399سال تحصيلي :  اولنيم سال :               شهین ساالروندمدرس :          (1پرستاري بهداشت جامعه)درس : نام

 18درس : كد8-10چهارشنبه زمان كالس :     كارشناسي پرستاريرشته و مقطع :    

  gmail.com@60salarvand: mail-E                                                                                        5/1تعداد واحد :     

 به مفهوم این درساساس سالمت جامعه، توجه به سالمت خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعي است.  شرح درس:

ساختار، نقش، احل، مرز این یک ا مل خانواده و وظایف خانواده در هرخانواده و انواع آن، خانواده از دیدگاه اسالم، مراحل تکا

از  بازدید ،آسیب پذیر نواده هايارتباط و عملکرد خانواده، بحران در خانواده و روش هاي تطابق با آن، سوء رفتار در خانواده و خا

 منزل و بکار گیري فرایند پرستاري مي پردازد. 

خانواده  تجارب یادگیري در زمینه بررسي، شناخت و تشخیص مسائل و مشکالت سالمتكسب هدف این درس، هدف كلي :

 .استروش هاي حل آن و 

 بینابینی: اهداف 

 پس از اتمام کالس دانشجو قادر خواهد بود: 

 را شرح دهد. خانواده به نسبت اسالم دیدگاهخانواده، مفهوم .1

 را توضیح  دهد. ساختارخانوادهو  خانواده انواع .2

 ند.بیان كرا  خانواده وسالمت يفرد بهداشت اصول .3

 را شرح دهد.اده و نیازهاي سالمت در هر مرحله مراحل تکامل خانواده: وظایف خانو .4

 را توضیح دهد. ساختار فعالیت هاي خانواده .5

 را بیان كند. اصول بازدید منزل .6

 انجام دهد.بطور آزمایشي  ري در بررسي وضعیت سالمت خانواده را بکار گیري فرایند پرستا  .7

 طابق با آن را توضیح دهد.ر خانواده و روش هاي تبحران د .8

 را شرح دهد. سوء رفتار در خانواده)كودک آزاري،... و سالمند آزاري( .9

 به درستي توضیح دهد.را  خانواده هاي آسیب پذیر: معلولیت، اعتیاد، طالق..... .10

mailto:salarvand60@gmail.com
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 عناوين مباحث درسي تاريخ جلسه
 .دهد راشرح خانواده به نسبت اسالم خانواده،دیدگاه فهومم 03/7/99 1

 وادهخان انواعو يکیژنت دبرمشاورهیباتاك ازازدواج قبل شاورهم 10/7/99 2
 .دهد حیراتوض وساختارخانواده

 خانواده تکامل راحلم 17/7/99 3

 درخانواده يارتباط يوالگوهااهشاختارنقش،قدرت،ارزس 24/7/99 4

 و اصول آن دمنزلیازدب 1/8/99 5

 خانواده سالمت يدربررسیندپرستاریاربردفرآك 8/8/99 6

 باآن تطابق يوروشها درخانواده حرانب 22/8/99 7

 وءرفتاردرخانوادهس 29/8/99 8

 )خانواده هاي آسیب پذیر(انواده و معلولیتخ 5/9/99 9

 عتیاد در خانوادها 12/9/99 10

 ، خانواده مهاجرالق در خانوادهط 19/9/99 11

 انواده فقیر، تک سرپرست و داراي بیماري مزمنخ 26/9/99 12

 

 وظايف دانشجويان :

 .یينها ازنمره  %10............ و ارائه مطالب آموزشي مرتبط با عناوین جلسات ومطالعه درس دركالس فعاالنه شركت—1

 .یينها رهازنم %10.... .........................یا ارائه دو صفحه مقاله................................ مرتبطبادروس كنفرانس وارائه هیته-2

 یي هان زنمرها %80. ...................................................................................................................................ترم انیپا امتحان-3

 قوانين و مقررات كالس: 

 تاخیر در ورود به كالس پذیرفته نیست. .1

 دو بار تاخیر معادل یک روز غیبت محسوب مي شود.  .2

 باشند. بي صدا /در كالس گوشي هاي موبایل خاموش .3

 تحویل به موقع تکالیف .4
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 (ايي و چند گزینه تشریح-تبي ك-شفاهي) ارزشیابي تکویني و نهایينحوه ارزشيابي :

 منابع :

 1398 ،دوم نگر،ویراست هشتم،تهران،نشرجامعه ایلدرآبادي،چاپ اسحاق  - جامعه بهداشت پرستاري-1

 1397نرگس اسدي، انتشارات اندیشه رفیع  و میمنت حسیني -پرستاري بهداشت خانواده-2

 1394لوم پزشکي شهید بهشتيع، دانشگاه پرستاري بهداشت خانواده.. كاملیا روحاني -3

 .1390انتشارات طب گستر، رزیابي و شناخت خانواده، مترجم: لیلي شهبازي، طاهره سلیمي، مهسا خدایاریان. ا -4

5- Allender J, warner K. Text book of Community and public health nursing. ST 

Louis. The C.V.Mosbey CO.v 88. 2019. 

6- WHO. Administration Of Environmental Health Programs. Available at: 

http://search.who.int/search?q=environmental+health&ie=utf8&site=who&client=_en

_r&proxystylesheet=_en_r&output=xml_no_dtd&oe=utf8&getfields=doctype 

 

 


