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 بسمه تعالي

   ایران دانشگاه علوم پزشکي دانشکده پرستاري و مامائي

 پرستاري سالمت فرد و خانواده طرح دوره

 

      5/1تعداد واحد :                               (1)گروه 97 مهر ورودي فراگيران : دانشجويان پرستاري

 22/3/99: ترمپايان                                             98//12/11 شروع ترم :

 12مکان کالس :                                 98-99دوم: لنيم سا

                               30/10-12  :امتحان ساعت                                                                  2/4/99تاريخ امتحان :

               مسئول درس: خانم فراهانی نيا                                                                 10-12شنبه  :الس ک ساعت 

 

 فلسفه درس : 

در شکل گيري جامعه اي توجه به  ارتقاء سالمت خانواده پايه اساسی سالمت جامعه است. ترين نهاد اجتماعی است و سالمت آن  خانواده مهم

 خانوادهسالمت  اهيم و مسائل مرتبط بامفپرستاري دانشجويان تالش می شود تا بنابراين در اين درس  ميت ويژه اي برخوردار است، سالم از اه

سطوح فرآيند پرستاري  در به کارگيري انجام بازديد منزل وخانواده با  فردو در آينده نقش خود را در ارتقاء سطح سالمتی را فراگيرند تا بتوانند

 انه پيشگيري به طور مؤثر ايفا کنند.سه گ

 هدف کلي : 

 چگونگی فعاليت هاي بهداشتی در خانواده به عنوان مددجوعوامل مرتبط با سالمت خانواده و آشنايی دانشجويان با 

 اهداف جزئي : 

 :از دانشجو انتظار می رود پس از پايان دوره قادر باشد 

 .خانواده بيان کند. نسبت به اسالم را  ديدگاهف کرده و خانواده را از ديدگاه هاي گوناگون تعريـ  

 شرح دهد.نيازهاي هر دوره را خطرات و و  و وظايف تکاملی درهر مرحله  ـ مراحل تکاملی خانواده را نام برده 

 عملکرد خانواده را توضيح دهد. و (، ارتباط ،قدرت و ارزشها نقش ساختار ساختار فعاليت هاي خانواده )ـ  

 تعريف کند.ـ بحران در خانواده وروشهاي سازگاري با ان را            

 را شرح دهد اصول بهداشت فردي و سالمت خانواده - 

 را نام برده  ودر موردهرکدام بحث کند سوء رفتار درخانوادهانواع    -           

 ي آن را ليست نمايد.خانواده آسيب پذير) معلوليت،اعتياد، طالق (را تعريف و نيازها-           

 ـ اصول بازديده منزل و کاربرد فرآيند پرستاري در خانواده را شرح دهد. 

  : روش تدریس

 توسط دانشجويان است که در جاي مناسب  سمينار او ي روش تدريس به صورت سخنرانی توسط مدرسين و پرسش و پاسخ و ارايه مقاله

 از وسايل کمک آموزشی استفاده خواهد شد.

 :  یف دانشجووظا

 حضور منظم و مرتب در جلسات کالس و بحث هاي گروهی و انجام تکاليف تعيين شده.

 :  روش ارزشيابي

 درصد  5   نمره  1ـ  شرکت فعال در کالس                                                              

 درصد10  نمره  2                                                         سمينار گروهی)مقاله( -    

 درصد  25  نمره  5                      ـ امتحان ميان ترم     

 درصد  60   نمره 12                      ـ امتحان پايان ترم     

 درصد 100                                    جمع  
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 راهنماي تهيه سمينار : 

     بايد گروهی تهيه و ارائه شود و تقسيم کار به عهده خود گروه می باشد. بنابراين ارزشيابی براي کل گروه و تک تک                     ـ سمينار  

 اعضاء جداگانه محاسبه خواهد شد.

 ـ مطالب بايد به استناد منابع معتبر و جديد باشد. 

 باشد ترجمه و در محتوي گنجانده شود. 2008از سال ـ حداقل دو مقاله مربوط به موضوع سمينار که بعد 

 ـ دو هفته قبل از ارائه جهت تصحيح و تائيد تحويل گردد. 

 ـ موارد اصالح شده در محتوي گنجانده شود. 

 ـ در زمان ارائه طرح درس تهيه گردد. 

 اي به دانشجوي غايب تعلق نخواهد گرفت.ـ حضور همه اعضاي گروه در روز ارائه سمينار الزامی است در غير اينصورت هيچ نمره  

ـ دانشجويان موظف هستند از مطالب ارائه شده در کالس يادداشت برداشته و از منابع معرفی شده براي کامل کردن مطالب خود  

 استفاده کنند.

 فرم ارزشيابي سمينار دانشجوئي گروه سالمت جامعه

         نمره موارد ارزشيابی

 5/0 تائيد )دو هفته قبل( تحويل به موقع جهت
        

         2 کفايت محتوي و تسلسل مطالب و استفاده از منابع جديد

         2 ترجمه و ارائه حداقل دو مقاله جديد مرتبط با موضوع سمينار

         5/0 تهيه طرح درس

         5/0 ارائه در زمان مقررو تنظيم وقت

         2 به نفس، رعايت اصول تدريس(آمادگی جهت ارائه )اعتماد 

         5/0 اداره کالس

         5/0 ايجاد انگيزه سئوال در فراگيران و فعال نگهداشتن کالس

         5/0 قدرت پاسخگوئی به سئواالت

         5/0 توجه به يادگيري فراگيران و تاکيد بر نکات مهم سمينار

 5/0 خالصه و جمع بندي مطالب
        

         10 جمع
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 راهنماي تهيه مقاله انگليسی:

 به بعد باشد. 2008مقاله جديد از منابع بهداشتی سال  -

 عنوان مقاله براساس عناوين جلسات کالس باشد. -

 دانشجو مقاالت خود را به صورت شفاهی ارائه و به صورت کتبی تحويل می دهند. 2-3درهرجلسه  -

 صفحه می باشد 5نشجو حداقل حجم مقاله براي هر دا -

 نمره پايانی می باشد. 20نمره از  2ويا  100نمره از  10ارائه و تحويل مقاله معادل  -

 هر دانشجو فقط در تاريخ تعيين شده فرصت ارائه و تحويل مقاله را دارد.. -

 

 ارزشيابی مقاله
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسامی

 

 موارد ارزشيابی مقاله

 

 

 نمره

     
      

 

             1 ارائه در زمان مقرر

             2 علمی بودن مقاله

             2 جديد بودن مقاله

             2 ارتباط با مباحث درسی

يديتأکيد بر روي نکات کل  1             

             1 پاسخگويی به سؤاالت 

             1 تحويل مقاله

             10 جمع 
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 تقویم درس 

 

 مدرس عناوین دروس تاریخ  هفته

 اول
12/11/98  

 خانم   فراهانی نيا  آشنايی با طرح درس ـ تعاريف خانواده 

 دوم 
19/11/98  

 " مراحل تکاملی خانواده و  وظايف آن در هر مرحله 

 سوم
26/11/98  

 " ساختار ارتباط و ساختار نقش و عملکرد خانواده

 چهارم
3/12/98  

 " بهداشت ازدواج و مشاوره ژنتيکی  سالمت خانواده

10/12/98 پنجم  " ديدگاه اسالم نسبت به خانواده. 

17/12/98 ششم  " )   امتحان ميان ترم(عوامل موثر بر سالمت خانواده  

24/12/98 هفتم  " سوء رفتار درخانواده                                 

16/1/99 هشتم  " ه آسيب پذير و نيازهاي بهداشتی آن )معلوليت، بيماري هاي  مزمن(خانواد 

23/1/99 نهم  " خانواده آسيب پذير و نيازهاي بهداشتی آن )اعتياد، طالق( 

 دهم
30/1/99  

 " بحران در خانواده و  روش هاي سازگاري با بحران     

 یازدهم
6/2/99  

 "                       کاربرد فرآيند پرستاري در خانواده            

 دوازدهم
13/2/99  

 " اصول بازديد منزل                           

 سيزدهم
20/2/99  

 " چلساتی که به تعطيلی برخورد کرده در هفته هاي بعد جبران خواهد شد 

 چهاردهم
27/2/99  

  

 پانزدهم
3/3/99  

  

 شانزدهم
10/3/99  
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  : منابع فارسي

 ، .ب ها ومقاالت مرتبط جدیدـکليه کتا

 . مترجمين : صدائی، رزيتا. ميرزائی، منصور. چاپ اول. تهران / موسسه فرهنگی ميردرسنامه جامع بهداشت. 1380ـ پارک و پارک. 

 . چاپ شانزدهم تهران :سمتمبانِی جامعه شناسی   .1384توسلی غالمعباس،فاضل رضا.-

 . چاپ شانزدهم تهران :سمتهاي جامعه شناسی تئوري  .1384توسلی غالمعباس،فاضل رضا.-

 تهران. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ايران.  درسنامه بهداشت خانواده.. 1383ـ دباغی، فاطمه، فراهانی نيا، مرحمت 

 .تهران :نشر تنديس.آموزش سالمت.1383رفيعی فر شهرام.وهمکاران.-

 سماط. . انتشارات :تهران (1)کليات خدمات بهداشتی  .1383ـ شجاعی تهرانی، حسين 

 سماط. . انتشارات :جلد اول .تهران اصول اپيدميولوژي وجمعيت شناسِی .1383ـ شجاعی تهرانی، حسين 

 سماط. . انتشارات :. جلد چهارم .تهرانبيماري هاي مزمن غير واگير و بيماري هاي واگير شايع. 1383ـ شجاعی تهرانی، حسين 

تهران: انتشارات دانشگاه علوم  سالمتی وبهداشت در سفرهاي بين المللی)سازمان جهانی بهداشت(..1383(. فراهانی نيا،مرحمت)مترجم-

 پزشکی ايران.

 .تهران :نشر دوران.جامعه شناسی سازمانها وتوان سازمانی 1382گلشنی فومنی .محمد رسول.

. ترجمه اعضاء هيئت علمی و آموزشی دانشگاه علوم "خانواده محور "ه پرستاري بهداشت جامع.. 1372ـ لوگان، باربارابرايان. داوکينز، سی سيليا

 پزشکی ايران. تهران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ايران، 

 . جلد اول، تهران. انتشارات چهر، بهداشت همگانی. 1378ـ مولوي، محمد علی. ثمر، گيتی

  . جلد دوم، چاپ دوم، تهران. انتشارات چهر،   ت همگانی. بهداش1379ـ مولوي، محمدعلی . ثمر گيتی. مظهري، ضياء الدين
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