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                                 پرستاری ارشد حصیلی:ت   یرشتهو مقطع  پرستاری گروه آموزشی:       پرستاری و مامایی  دانشکده:
 9316 -9317 تحصیلی سال اول نیمسال تحصیلی

 - یش نیاز:پ           تئوری د:نوع واح واحد5/0 تعدادواحد:           خانواده وسالمتتکامل  : نام واحد درسی

 دانشکده پرستاري ومامایی مکان برگزاري:       11-12 :ساعت  شنبهیک :زمان برگزاري كالس: روز

   سیده فاطمه قاسمی :مسئول درس  5تعداد دانشجویان:

 قاسمی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 8-11ساعت  یکشنبه                        روز  ساعات مشاوره با دانشجو:

تئوری مرتبط با خانواده ، و روابط متغیر خانواده و اجتماع  خانواده و انواع آن ی دانشجو باآشنای ()لطفا شرح دهید شرح دوره:

 .در مورد خانوادهودیدگاه اسالم 

شاد را در پایان این درس از دانشجو انتظار می رود که انواع مختلف خانواده و کودکاان درحاال ر )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

بشناسد.  تأثیر مشکالت گوناگون بر ساخت خانواده و روابط افاراد آن را شارح دهناد. راه اای ماوثر مقابلاه باا مشاکالت و اساتفاده از 

 .انسجام مداوم خانواده استفاده نمایند یحرفه ای خود برای اعتال رتحمایت کننده خانواده را مشخص نمایند. از م ا یسیستم ا

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 

 :رود قادر باشد یاین دوره از دانشجو انتظار م یاندر پا در پایان درس دانشجویان قادر خواهند بود
 .خانواده و انواع آن ، ساختار ، عملکرد و اهداف آن را بیان کند-9

  اهداف ووظایف خانواده را لیست کند. -2

 بر سالمت خانواده و اجتماع را توضیح دهد عوامل موثر-3

  .جامعه را برخانواده شرح دهد یو آموزش یمذهب ی،ادار ی،و اقتصاد ی، نظام اجتماع یبیرون یتاثیر سیستم ا -2

  .و گسترش خانواده را توضیح دهد یروابط خانواده و اجتماع ، تکامل اجتماع -3

 .ان نمایددیدگاه اسالم در ارتباط با خانواده را بی-4

 .آدلر در مورد خانواده را بیان کند یتئور-5

 .و نقش پدر ومادر و کودکان را در خانواده توصیف نماید یجنس یتفاوت ا-6

 .کودکان را در خانواده توضیح  دهد یسن یتفاوت ا -7

 یخانواده ها ی،ست، فرزند خواندگسرپر یو کودکان ب یکودک آزار ی،خودکش یی،خانواده ) طالق ، جدا یمشکالت اجتماع - 8         

  .( را شرح دهد ینمرگ والد یر،پذ یبآس

 

 

 های تدریس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده  ×سخنرانی
 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله) گروهیكار

 ازي نمایش عملی و شبیه س   )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 ورود به كالس پس از  حضور استاد يحضور به موقع و عدم اجازه دانشجو برا
  لیكردن موبا خاموش
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 از كالس با كسب اجازه  خروج

 موضوع هر جلسه قبل از ورود به كالس  مطالعه

 ات كالسیتمرینل در فعاحضور 
 وسالمتتکامل رانس ومقاالت تحقیقی دررابطه فت در بحث گروهی وارائه كنوشركحضور فعال در كالس درس و 

            خانواده
 وسایل کمک آموزشی:  

   ×پروژكتور اسالید  ×خته و گچت × وایت برد
 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد60آزمون پایان ترم
 نمره درصد11شركت فعال در كالس  نمره درصد00انجام تکالیف 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی         ×ايچندگزینه      ×پاسخ كوتاه     × تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
. 
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 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشن ادی برای مطالعه
 :گلیسیمنابع ان -

 

- Hcchenberry  MJ,Wilson D.Cherl,C.Essential OF PEDIATRIC NNRSING  ,2017,10 th ed, 

ELSEVIER. 
- James S.R , Ashwill J.w , DrosKe  S.G , Nursing  care  of  children . 2013 , 4th ed. WB  Sauders 

 -Lancaster J, Stanhope M. Family centered care community health nursing. Toronto: Mosbt 
Elsevier, (Last edition).  
- Pillitteri A. Maternal and child Health Nursing. Philadelphia: J.B. Lippincott, (Last edition) 

 

 
 

 منابع فارسی:

 

.چاپ چهارم   3و2و1پرستاری بهداشت جامعه حمد علی.اسدی نوقابی،ا ح، رارشدی ،ف ، مریم.جدید میالنی -  1
 .1331.انتشارات اندیشه رفیع ،

 1332فراهانی نیا م. درسنامه بهداشت خانواده. تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران، ;دباغی ف -2

 1333نوغانی ف. درسنامه اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر. تهران: نشر جامعه نگر،  ;مددی ع -3
 .1331سی.انتشارات ابجد،چاپ هشتم،قرایی مقدم،ا.مبانی جامعه شنا-4
ی ومامایی و پرستاردانشجویان برای  )بارویکرد اجتماعی(عمومی  روانشناسی طبایی، سکینه. .دواچی، اقدس -5

  1312، آینده سازانشر ا. نپیراپزشکی

 .اندیشه رفیع. نشر 1315. فرد و خانوادهپرستاری بهداشت  نرگساسدی.حسینی، میمنت.، -6
 . انتشارات سروش. چاپ دوازدهم.1331باقر.، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده.  ساروخانی،-1

وکلیه منابع موجود در  پیشگیری از اعتیاد ورفتار پرخطر ،روانشناسی بلوغ و نوجوانیمربوط  جدید و مقاالت کتب کلیه-

 سرفصل دروس
درس ايرقابل استفاده ب  پايگاههاي اينتزنتی 

http://www.iranmedex.com , http://www.kidsource.com 
http://www.unicef.org http://www.medi-smart.com/peds.htm 
http://www.discovernursing.com/jnj-specialtyID_621-dsc-specialty_detail.aspx 
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 خانواده و انواع آن قاسمی 14/8/69 جلسه اول

روابط متغیر خانواده و  

وری مرتبط با اجتماع تئ

 خانواده ودیدگاه اسالم

 

تاثیر متقابل سیستم خانواده  " 11/8/69 جلسه دوم

و سایر سیستم ها بر 

 یکدیگر

 

خانواده و آسیب های   " 18/8/69 جلسه سوم

اجتماعی: طالق -روانی

واثرات اجتماعی  وبی 

 سرپرستی 

 

جلسه 

 چهارم

تکامل خانواده و مفهوم  " 5/6/69

واده و خانواده ؛ خان

 روشاجتماعی شدن کودک؛ 

 یتطابق خانواده ها یها

 بحران ریدرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


