
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

موضووووووووو    

 کنفرانس

 جلسه ت ریخ  نوان درس

مفهوم خااووده    دواودخ خااووده  ا تااخ ا      آشنایی با  

 خاووده 

11/11/95 1 

دزهادج ا معیا هاا   هیدگا  دتالم وسبت با   آشنایی با 

   دزهادج مناتب

18/11/95 2 

 اشها  پیشاییی  دز واهنااا   تو ی ای ا    شناخت  

 آزمایشات قبل دز دزهادج

25/11/95 3 

 4 2/12/95 میدحل ت امل خاووده شناخت میدحل زودگی ا  

شناخت وقشها  عمل یه ا فیهنگ ا تاخ ا  خاووده  ا  

  دبط  دوها با تند ت ی

9/12/95 5 

آشنایی با اصول و فرایند و مراحل بازدیدد از مند ل  و وندو نی حدل      

 فیدیند پیت ا   ه  خاووده مشکالت بهداشتی  با استفاده 

16/12/95 6 

 7 23/12/95 بحیدن ه  خاووده آشنایی با مفهوم  امتحان میان ترم

آشنایی با مفهوم معلولیت ه  خااووده  ا پیشاییی  دز    

  آن

14/1/96 8 

 9 21/1/96 )زوان ا کوهکان(توء  ف ا  ه  خاووده آشنایی با  

TBL 10 28/1/96 طالق در خا واده 

 11 4/2/96  )تعطیل(

TBL 12 11/2/96 آشنایی با معضالت میبوط ب  توء مصیف موده 

تشددکیل وددروه و ارا دد   
 پا ل

ارا دد  فنفرا اددهات مددرتخا بددا خددا واده و آسددیخهات ا ت ددا ی) ف ددر   
 ،طالق،ا تیاد، سوءرفتار،ازدواج.....(

  خرا ی 18/2/96

   

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

                        سالمت فرد و خ نواده پرستارت عنوان درس:

 

  ک رشن سی مقطع تحصیلی:   پرست ری رشته تحصیلی:

 نداردپیشنیاز:    5/1 تعداد واحد:

 پرست ری آموزشی:گروه 

 حکی   ده ا ی مدرس/ مدرسین:

E-mail: hakimehdehghani@yahoo.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

 عملكرد و ساختار  برمفهوم خانواده اين درس ضمن مرور

ارتباط  بهداشت جامعه در نقشهاي پرستار وآشنايي با  آن

برنامه ريزي ،  خانواده به شناخت مشكالت بهداشتي و با

مشكالت بهداشتي خانواده مي  كسب مهارتهاي الزم درحل

 پردازد. 

 روش تدریس:

 TBL ،بحث وروهی، معرفی مورد،  پرسش و پاسخ سخنرانی ،  

 وظایف و تکالیف دانشجو در این درس:

 حضور منظم ودقیق در کالس 

 همراه خود در کالسخاموش نمودن تلفن  

 شرکت فعال دربحث های کالسی 

 ارائه کنفرانس در تاریخ معین 

 مطالعه بیشتر در مورد مفاهیم هرجلسه با رجوع به منابع معرفی شده 

 TBLحضور فعال در جلسات  

 :این درس روش ارزشیابی

 درصدكل از امتياز ميزان امتياز فعاليتهاي مورد نظردر طول ترم 

 %5 1 در بحث ها و طرح سوال  و حضور فعال در كالسميزان مشاركت  1

)چهار گزینه اي و 61/12/95تاریخ برگزاري آزمون ميان ترم  2

 كوتاه پاسخ(

4 20% 

 %10 2 ارائه  كنفرانس در ارتباط با مطالب درسی  3

 %55 11 امتحان پایان ترم)چهار گزینه اي( 4

و آزمونهاي فردي و گروهی آن)چهار گزینه  TBLشركت فعال در  5

 اي(

2 10% 

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

اساس سالمت جامعه ، توجه به سالمت خانواده به عنوان 

مهمترين نهاد اجتماعی است. اين درس ؛به مفهوم خانواده و 

خانواده از ديدگاه اسالم، مراحل تکامل خانواه انواع آن، 

و وظايف خانواده در هر يک از اين مراحل، ساختار، نقش، 

ارتباط و عملکرد  خانواده ، بحران در خانواده  و روشهای 

تطابق با آن ، سوئ رفتار در خانواده  و خانواده های 

آسیب پذير  با انجام بازديد از منزل و بکارگیر فرايند 

 اری می پردازد.پرست

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:
 ابع درسی و اتکا به جزوهنعدم مطالعه م 

 دقت کافی در شناخت مفاهیم ارائه شدهعدم  

ضعف در ايجاد ارتباط بین دروس ارائه شده و مشکالت  

 بهداشتی و بیماری ها در مددجويان و خانواده آنها

و موکول کردن به شب  ترمعدم مطالعه مستمر در طی  

 امتحان

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:
استفاده از منابع معرفی شده قبل و بعد از حضور در  

 کالس

 مشارکت هر چه بیشتر دانشجويان در مباحث درسی 

آمادگی جهت شرکت در کوئیزهای بدون اعالن قبلی با  

 مطالع مستمر
 منابع اصلی درس:

 لدر آبادی در سنامه پرستاری بهداشت جامعه اسحاق اي 

 میمنت حسینی پرستاری بهداشت خانواده  
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