
Course plan 

 

  یتئورنوع واحد:   واحد 5.1تعداد واحد:   پرستاری سالمت فرد و خانواده درس: نام

   3 :ترم                پرستاری: رشته    جلسه 51مدت تدريس: 

 دانشکده پرستاری                    محل اجرا:                 مدرس:خانم خیری

 نفر 33دانشجويان:تعداد    5371-79 سال تحصیلي:

 

 

 ف كلي:اهدا

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم مربوط به خانواده،انواع خانواده و ساختار خانواده (1

 آشنایی دانشجویان با دیدگاه اسالم نسبت به خانواده (2

 آشنایی دانشجویان با مشاوره قبل از ازدواج،رعایت بهداشت خانواده با تاکید بر مشاوره ژنتیکی (3

دانشجویان با مراحل تکامل خانواده و وظایف خانواده در هر مرحله تکاملی و نیازهای آشنایی  (4

 بهداشتی هرمرحله و نقش پرستار

 آشنایی دانشجویان با ساختارنقش،ارتباط،قدرت و ارزش در خانواده و عملکرد خانواده (5

 آشنایی دانشجویان با فرآیند پرستاری در خانواده و اصول بازدیدمنزل (6

 انشجویان با بحران در خانواده و روشهای تطابق با آن )معلولیت،اعتیاد،طالق(آشنایی د (7

 پذیر و آسیبهای روانی اجتماعی در جامعههای آسیبآشنایی دانشجویان باخانواده (8

 آشنایی دانشجویان با سوءرفتار در خانواده (9
 

 اهداف رفتاري:

 اهمیت خانواده را توضیح دهد.          -1

 اساسی خانواده را تعیین نماید.اهداف          -2

 دالیل کار پرستار با خانواده را توضیح دهد.         -3

 های مختلف را شرح دهد.تعاریف خانواده از دیدگاه         -4

 خصوصیات خانواده را ذکر نماید.         -5

 بندی کند.های مختلف تقسیمانواع خانواده را از دیدگاه         -6

 انواع مختلف خانواده را توصیف نماید.های ویژگی         -7

 شناختی خانواده را توصیف کند.روندهای جمعیت        -8



 سالمت خانواده را تعریف کند و ویژگیهای خانواده سالم را شرح دهد.          -9

 فواید ازدواج را از نظر اسالم بیان کند. -11

 اهداف ازدواج از دیدگاه اسالم را توضیح دهد. -11

 مسر را شرح دهد.معیارهای گزینش ه -12

 وظایف هرکدام از اعضای خانواده را نسبت به دیگران بیان نماید. -13

 اهمیت مشاوره ژنتیک را توضیح دهد. -14

 نقش پرستاربهداشت را در مشاوره ژنتیک توضیح دهد. -15

 ای را نام ببرد.مراحل زندگی خانواده هسته -16

 وظایف تکاملی خانواده را در هریک از مراحل توضیح دهد. -17

 تار در هر یک از مراحل تکاملی را شرح دهد.نقش پرس -18

 تئوری تکاملی خانواده را نقد کند. -19

 های تکاملی را مشخص کند.معیارهای تعیین دوره -21

 ابعاد ساختار خانواده را نام برده و هریک را توضیح دهد. -21

 های مربوط به آن را بیان نماید.منظور از نقش و واژه -22

 ده را توضیح دهد.نقشهای رسمی و غیررسمی اعضای خانوا -23

 الگوهای ارتباطی موثر و غیرموثر در خانواده را مقایسه کند. -24

 اصول ارتباطی را توضیح دهد. -25

 دو ویژگی الگوی ارتباطی موثر و غیرموثر در خانواه را نام ببرد. -26

 دو ویژگی فرستنده و گیرنده موثر و غیرموثر را نام ببرد. -27

 آپگار خانواده را توضیح دهد. -28

فرآیند پرستاری در کاهش مخاطرات سالمتی خانواده و ارتقای سالمت کاربرد  -29

 خانواده را توضیح دهد.

 را شرح دهد. OPTمراحل مختلف فرآیند پرستاری بر اساس رویکرد  -31

 دیدگاه پرستاری خانواده را مقایسه کند. 4تشابهات و تفاوتهای  -31

ر بررسی خانواده را تشابهات و تفاوتهای دو مدل و رویکرد متفاوت قابل استفاده د -32

 مقایسه کند.

 تاثیر ژنوگرام و اکومپ در بررسی خانواده را بطور خالصه شرح دهد. -33

 بازدید منزل را تعریف کند. -34

 مراحل بازدید منزل را ذکر کند. -35

 روشهای آمادگی قبل از بازدیدمنزل و جزییات آن را شرح دهد. -36

 ارش را بیان کند.نویسی و اهمیت آن و موارد مهم در نوشتن گزنحوه گزارش -37



 بحران در خانواده را تعریف نموده و تاثیر آن را بر فرد و خانواده بیان نماید. -38

 انواع مراحل و واکنش در مقابل بحران را ذکر کند. -39

 تاثیر بحران بر خانواده را با توجه به مراحل تکاملی آن توضیح دهد. -41

 عوامل موثر بر پیامدهای تنش و بحران را تعیین کند -41

 سمهای سازشی یا استراتژی تطابق خانواده را تشخیص دهد.مکانی -42

 معلولیت را تعریف کند. -43

 علل معلولیت را تعیین نماید. -44

 اصطالحات مرتبط با معلولیت توسط سازمان جهانی بهداشت را توضیح دهد. -45

 خصوصیات معلولیت را ذکر نماید. -46

 ماندگی ذهنی را شرح دهد.انواع عقب -47

 بندی نموده و در مورد هریک توضیح دهد.هپیشگیری از معلولیت را طبق -48

 مفهوم بازتوانی را شرح دهد. -49

 بین اصطالحات مصرف مواد،سوءمصرف،وابستگی و اعتیاد تمایز قائل شود. -51

نگرشهای فردی در مورد معضالت مصرف الکل،تنباکو و سایر داروها را تجزیه و  -51

 تحلیل کند.

 ن را بررسی کند.های عمده داروهای روانگردابندیتفاوت بین طبقه -52

 فرآیند اعتیاد را توضیح دهد. -53

 تئوریهای اعتیاد را تفسیر کند. -54

 عوامل موثر بر اعتیاد در سطح فردی،خانوادگی و جامعه را تعیین کند. -55

نقش پرستار در پیشگیری اولیه،ثانویه و ثالثیه از معضالت مصرف مواد در سطح  -56

 فردی و خانوادگی را توضیح دهد.

 پذیر را تعریف کند.آسیبمفهوم جمعیتهای  -57

 پذیری را بررسی کند.عوامل متعدد فردی و اجتماعی موثر بر آسیب -58

 طالق را تعریف نموده و تاثیر آن بر اعضای خانواده را تعیین کند. -59

 وضعیت طالق را در ایران مشخص نماید. -61

 مراحل طالق و وظایف تکاملی زوجین را در این مراحل ذکر کند. -61

 ده پس از طالق را بیان کند.وظایف تکاملی خانوا -62

 خشونت را تعریف کند. -63

 های موجود در مورد خشونت را توضیح دهد.نظریه -64

 در مورد سوءرفتار جنسی؛عوامل و اثرات آن اظهارنظر کند. -65

 سوءرفتار با کودک را شرح دهد. -66



 مداخالت پرستار در زمینه سوءرفتار با کودک را توضیح دهد. -67

 دهد.سوءرفتاربا سالمندان را شرح  -68

 

 محتوا و ترتيب ارائه:

 مدرس عناوين تاريخ هفته

 خانم خیری مفهوم خانواده،تعاریف خانواده،انواع خانواده 72/6/96 اول

دیدگاه اسالم نسبت به خانواده و مشاوره قبل از ازدواج با  3/2/96 دوم

 تاکید بر مشاوره ژنتیکی

 خانم خیری

 خانم خیری خانوادهاصول بهداشت فردی و سالمت  01/2/96 سوم

 خانم خیری مراحل تکامل خانواده 02/2/96 چهارم

 خانم خیری ساختار نقش،قدرت،ارزش و الگوهای ارتباطی در خانواده 72/2/96 پنجم

 کاربرد فرآیندپرستاری در بررسی سالمت خانواده  0/8/96 ششم

 

 خانم خیری

 خانم خیری اصول بازدید منزل 8/8/96 هفتم

 خانم خیری بحران در خانواده و روشهای تطابق با آن 01/8/96 هشتم

 خانم خیری پذیر )معلولیت در خانواده(های آسیبخانواده 77/8/96 نهم

 خانم خیری پذیر) اعتیاد در خانواده(های آسیبخانواده 79/8/96 دهم

 خانم خیری پذیر )طالق(های آسیبخانواده 6/9/96 یازدهم

 خانم خیری سوء رفتار در خانواده 03/9/96 دوازدهم

 

 

 



 روش تدريس و وسايل كمك آموزشي:

 سخنرانی، بحث و گفتگو

 بردکامپیوتر، ویدئوپروژکتور، وایت

 وظايف و تكاليف دانشجو:

 حضور  و مشارکت فعال در کالس

 و ارائه گزارش نهایی کار با خانواده ارائه کنفرانس

 سنجش و ارزشيابي:

 نمره( 5/0درصد از نمره نهایی ) 5/2حضور و غیاب ....

 نمره( 5/1درصد از نمره نهایی ) 5/7مشارکت فعال در بحثهای گروهی جلسات مشارکتی 

 نمره( 4درصد از نمره نهایی )20امتحان میان ترم

 نمره( 2درصد) 10ارائه گزارش کار نهایی کار با خانواده 

 نمره(12درصد از نمره نهایی ) 00امتحان پایان ترم

 نمره مازاد 2ه کنفرانس: ارائ

           ■چند گزینه ای                      ■تشریحی            □شفاهی         :نوع امتحان میان ترم

  □جور کردنی                 □صحیح و غلط

               ■چند گزینه ای                   ■تشریحی           □شفاهی         :نوع امتحان پایان ترم

   □جور کردنی                 □صحیح و غلط 
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