
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

موضووووووووو    

 کنفرانس

 جلسه ت ریخ  نوان درس

مفهوم خااووده    دواودخ خااووده  ا تااخ ا      آشنایی با  

 خاووده 

61/8/59 6 

دزهادج ا معیا هاا   هیدگا  دتالم وسبت با   آشنایی با 

 دزهادج مناتب

32/8/59 3 

ا شاناخت  اشاها     مشاا   قبل دز دزهادجآشنایی با  

  پیشگیر  دز واهنجا   ژو یکی

23/8/59 2 

 4 7/5/59 مردحل تکامل خاووده شناخت مردحل زودگی ا  

شناخت وقشها  عملکره ا فرهنگ خاووده  ا  دبط  دوها  

 با تند ت ی

64/5/59 9 

منوو ا  ن آشوون یب  وو  اووووا ن  راینوول ن مرادووز    دیوول ا   امتح ن می ن ترم

 چگونگب دز مشکال   هلاشتب     استف ده ا  آن

67/5/59 1 

 7 36/5/59 فردیند پرت ا   ه  خاووده آشنایی با  

 8 34/5/59 بحردن ه  خاووده آشنایی با مفهوم  

آشنایی با مفهوم معلولیت ه  خااووده  ا پیشاگیر  دز    

  آن

38/5/59 5 

TBL  63 6/63/59 )زوان ا کوهکان(توء  ف ا  ه  خاووده آشنایی با 

TBL 66 9/63/59 آشنایی با معضالت مربوط ب  توء مصرف موده 

تشکیز گرنه ن ارائه 

 پ نز

 63 8/63/59 ارائه کنفرانسه ی مرتبط    خ نواده ن آسیبه ی اجتم  ب

   

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

                        سالمت  رد ن خ نواده پرست ری عنوان درس:

 

  ک رشن سب مقطع تحصیلی:   پرست ری رشته تحصیلی:

 نداردپیشنیاز:    5/1 تعداد واحد:

 پرست ری گروه آموزشی:

 دکیمه دهق نب 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 ، حث گرنهب، معر ب مورد،  پرسش ن پ سخ سخنرانب ،  

 وظایف و تکالیف دانشجو در این درس:

 حضور منظم ودقیق در کالس 

 خاموش نمودن تلفن همراه خود در کالس 

 شرکت فعال دربحث های کالسی 

 ارائه کنفرانس در تاریخ معین 

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

 TBLحضور فعال در جلسات  

 :این درس روش ارزشیابی

 درصدكل از امتياز ميزان امتياز فعاليتهاي مورد نظردر طول ترم 

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

)چهار گزینه اي و كوتاه 67/5/59تاریخ برگزاري آزمون ميان ترم  2

 پاسخ(

4 22% 

 %12 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 12% 

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

جامعه ، توجه به سالمت خانواده به عنوان  اساس سالمت

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

انواع آن، خانواده از ديدگاه اسالم، مراحل تکامل خانواه 

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

ارتباط و عملکرد  خانواده ، بحران در خانواده  و روشهای 

ابق با آن ، سوئ رفتار در خانواده  و خانواده های تط

آسیب پذير  با انجام بازديد از منزل و بکارگیر فرايند 

 پرستاری می پردازد.

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

 دقت کافی در شناخت مفاهیم ارائه شدهعدم  

ارتباط بین دروس ارائه شده و مشکالت ضعف در ايجاد  

 بهداشتی و بیماری ها در مددجويان و خانواده آنها

و موکول کردن به شب  عدم مطالعه مستمر در طی ترم 

 امتحان

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

 کالس

 نشجويان در مباحث درسیمشارکت هر چه بیشتر دا 

آمادگی جهت شرکت در کوئیزهای بدون اعالن قبلی با  

 مطالع مستمر
 منابع اصلی درس:

 اسحاق ايلدر آبادی در سنامه پرستاری بهداشت جامعه  

 میمنت حسینی پرستاری بهداشت خانواده  
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