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گروه                    پرستاری و مامایی خرم آباد کده:دانشا

                ترم چهارم  تحصیلی: یرشتهو مقطع                          پرستاریآموزشی:

 1931-1931اول  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی     

        تعداد واحد:               سالمت فرد و خانواده : نام واحد درسی
 ندارد  یش نیاز:پ    نظرید:نوع واح  5/1

مکان    11-11 :ساعت                چهار شنبه :زمان برگزاري كالس: روز

 نفر  13 تعداد دانشجویان:          9کالس  برگزاری:

 آزاد ساعات مشاوره با دانشجو: فریده ملکشاهیمسئول درس: 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

اجتماعي را خانواده مي گویند . خاانواده محار رشاد و  كوچكترین نهاد

تكامر و تعالي افراد است . سالمت یك جامعه در گرو سالمت خانواده اسات 

كه  خانواده در طول دوره خود دچار یكساري بحرانهاا  تحاو ت  میشاود 

شناسایي عوامر فوق و كااربرد راه حار هااي عملاي و مناساس در ساالمت 

 ي به نظر مي رسدخانواده و جامعه ضرور

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آگاهي و مهارت هااي  زم در زمیناه بهداشات   و  –انتقال دانش 

مفاهیم خانواده و جامعه میباشد تااا بار اسااس آن بتواناد باه 

بررسي ،شناخت مشكالت بهداشتي پرداخته و مهارتهاي  زم را در حر 

 مسائر و معضالت بهداشتي خانواده بكار گیرند.

ل  )بینابینی:اهداف  اهدداف را بدا جوجده بده  یطده هدا و خدطوح م  

 (بنویسید

خانواده را مورد بررسي قرار  با ابزارهاي استاندارد، جامعه و -1

 .داده و یک نمونه خانواده را عمال بررسی نماید

 و مقایسه نماید.را نام برده  و نظریه هاي آن انواع خانواده -1

ا بیان و مراحر را با هم مقایسه مراحر تكاملي خانواده ر-9

 نمایید.

  الت خانواده را شناسایي و آنها را حر نمایند.شكمسایر و م -۴

نقش ها و ارتباطات را در خانواده ها شناسایي و آنها را با  -1

 هم مقایسه نمایند.

و كاربرد  سبكهاي زندگي جهت تداوم زندگي زناشویي را بیان -1

 ید .نما آنها را در زندگي شرح

 

 های جدریس:شیوه

پرسااااش و    *سخنرانی برنامه ریزی شده   *سخنرانی

 *پاسخ

یاااادگیری   (PBLیادگیری مبتنی بر حر مسئله)  *بحث گروهی

 (TBLمبتنی بر تیم)
 ----------------- )لطفًا نام ببرید( سایر موارد

 

 )لطفا شرح دهید( وظای  و جکالی  دانشجو:

تعیین شده بایستی ارائه شود در غیر اینصورت  کلیه تکالیف در موعد مقرر

دقیقه میباشد، حضور دانشجو  و  111مشمول کسر نمره خواهد شد. مدت کالس 

رعایت قوانین آموزشی الزامی است. از ورود و خروج قبر ار موعد خودداری 

انین آموزشی و مشمول کسر نمره شود. استفاده از همراه به هر صورت خالف قو

جلسه و بیشتر از آن منوط به شورای آموزشی  9خواهد شد. غیبت مجاز از کالس 

 است. 

 وخایل کمک آموزشی:  
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 *پروژکتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

  

 : فیلمهای آموزشی ببرید( لطفًا نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

نماره 61آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

   

 نمره 6شرکت فعال در کالس *    نمره 3انجام تکالیف *

 نوع آزمون

جور کردنی          *ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط -صحیح 
 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه 

Stanhope M . Lancaster J . Community public health nursing. Seventh Edition  . Mosby co.2008  

Mary A NIES, MELANIE MCEWEN .Community /Public Health Nursing .forth            

ملکشاهی فریده . پرستاری سالمت خانواده .انتشارات حیدری. - چاپی

193۴   
.  9و  1و  1سنامه پرستاري بهداشت جامعه ایلدر آبادي . اسحق . در

 1931 نشر جامعه نگر .
 حسیني ، میمنت وهمكاران . پرستاري بهداشت خانواده . نشربشري ، 

1931 

درس پرستاری سالمت فرد و خانواده  نیمسال  یجدول هفتگی کلیات  ارائه

 . دکتر فریده ملکشاهی1935اول 

اخ اد  عنوان مطالب جاریخ جلسه

 مربوط

1 

11/6/35 

جلسه معارفه ، قرائت طرح درس  

،بیان اهداف ، مفهوم انواع 

وساختارخانواده ادامه انواع 

وساختارخانواده مشاوره هاي قبر 

ازازدواج ، دیدگاه اسالم نسبت به 

 خانواده

دکتر 

 ملکشاهی

2 91/6/35 سبكهاي زندگي، نظریه هاي خانواده  

 تكاملي  –) تعاملي  سیستماتیك 

دکتر 

 کشاهیمل

دکتر  وظایف خانواده درهرمرحله تكاملي  7/7/35 3

 ملکشاهی

دکتر  وظایف خانواده درهرمرحله تكاملي 11/7/35 4

 ملکشاهی

قدرت وارزش  -ساختارنقش ارتباط 11/7/35 5

 درخانواده

دکتر 

 ملکشاهی

قدرت وارزش  -ساختارنقش ارتباط 12/7/35 6

  درخانواده

دکتر 

 ملکشاهی

دکتر رفتار در خانواده )كودك  سوء 5/2/35 7

 ملکشاهی
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 ( آزاري

دکتر   پیر آزاري ،آزاري  همسر 11/2/35 8

 ملکشاهی
دکتر  خانواده هاي آسیس پذیر ، اعتیاد 13/2/35 9

 ملکشاهی
دکتر  بحران در خانواده   16/2/35 11

 ملکشاهی
بازدید از منزل، ابزارهاي شناخت  9/3/35 11

 لیکار عم و بررسي خانواده

دکتر 

 ملکشاهی
دکتر  خانواده و معلولیت 11/3/35 12

 ملکشاهی


