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))Course plan

طرح درس ديرٌ

ػىًان درس :پرستاري سالمت فرد و خانواده
پيص وياز :نذارد
گريٌ َدف :دانشجويان كارشناسي پرستاري
تؼداد ي وًع ياحد1/5 :واحذ نظري
ويمسالاول سال تحصيلي95-92

استاد :علوياني
مدت تدریس 62 :ساعت
زمان تدریس...:

َدف كلی :اين درس تجارب يادگيري در زمينه بررسي ،شناخت و تشخيص مسائل و مشکالت سالمت
خانواده و روشهاي حل آن را ميسر مي سازد.
اَداف يیژٌ:
درپایان ایه درس از داوطجًیان اوتظار می ريد:
 -1هفاهین خانواده و انواع آى را توضیح دهذ.
 -2خانواده اس دیذگاه اسالم را ضزح دهذ.
 -3اصول بهذاضت فزدی و سالهت خانواده را توضیح دهذ.
 -4هزاحل تکاهل خانواده ،وظایف خانواده و نیاسهای سالهت در هزهزحله را توضیح دهذ.
 -5ساختار فعالیت های خانواده را لیست كنذ.
 -6اصول باسدیذ هنشل و بکارگیزی فزاینذ پزستاری در بزرسی وضعیت سالهت خانواده را ضزح دهذ.
 -7بحزاى در خانواده و روش های تطابق با اى را ضزح دهذ.
 -8سوئ رفتار در خانواده و خانواده های آسیب پذیز در جاهعه را توضیح و بسط دهذ.
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ريش تدریس :سخنزانی ،پزسص و پاسخ و بحث گزوهی
يسایل كمك امًزضی :دیتا پزوصكتور-وایت بزد -هاصیک و لپ تاپ

يظایف ي تكاليف داوطجً:
-1حضىر مىظم و بً مىقع در كالس درس
-2با مطانعً وامادگي قبهي در مباحث درس مشاركت فعال داشتً باشىد.
-3ارايً يك مقانً ترجمً شدي بر اساس جديد تريه مىابع عهمي مبتىي بر دروس ارائً شدي
-4داوشجىيان بايد با امادگي كامم در ازمىوهاي تكىيىي و تراكمي طبق بروامً شركت ومايىد.

ردیف

ضرح فؼاليت

1

حضور هنظن و ضزكت فعال در هباحث درسی

درصد
%11

ومرٌ
2

2

اسهوى تکوینی

%21

4

3

یک هقاله تزجوه ضذه

%11

1

3

اسهوى تزاكوی(پایانی)

جوغ

%61

13

%111

21

مىابغ مطالؼٍ:
1.Sallivan JR, Kriger GR.Clinical Environmental Health and Toxic
Exposures.3ed. 2001.
2. Stanhop/Lancaster, Community and public health nursing, 2004.
 ایلذرآبادی اسحك  .درسٌاهِ پرستاری بْذاشت جاهعِ .تْراى:جاهعِ ًگر 0931--حلن سرشت  ،پریَش  ،دل پیشِ اسواعیل – اصَل ٍهباًي بْذاشت هحیط  .تْراى  :چْر.
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مًضًع
هعارفِ،ارزشیابي اغازیي ٍ تبییي اًتظارات ،اّذاف ،هفاّین
خاًَادُ ٍ اًَاع آى
خانواده اس دیذگاه اسالم
اصول بهذاضت فزدی و سالهت خانواده

مدرس:
علَیاًي
علَیاًي
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سَم

هزاحل تکاهل خانواده ،وظایف خانواده و نیاسهای

علَیاًي

سالهت در هزهزحله

چْارم

ساختار فعالیت های خانواده

پٌجن

(ارزشیابي تشخیصي)
اصَل بازدیذ هٌسل در خاًَادُ

علَیاًي

ششن
ّفتن

بحراى در خاًَادُ ٍ رٍش ّای تطابك
سَئ رفتار در خاًَادُ

علَیاًي
علَیاًي

ّشتن

ارزشیابي تكَیٌي(آزهَى هیاى دٍرُ)

علَیاًي

ًْن

بسّكاری ٍ اعتیاد

دّن
یازدّن

هعلَلیت ٍ طالق در خاًَادُ
بكارگیری فرایٌذ پرستاری در بررسي ٍضعیت سالهت
خاًَادُ

دٍازدّن

ارزشیابي تراكوي

علَیاًي

علَیاًي
علَیاًي
علَیاًي

هَفك ٍ هَیذ باشیذ.

