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 هسالمت جامعکارشناسي ارشد نام رشته تحصیلي: 

 7 تعداد دانشجویان:

 :نظری  تعداد جلسات سالمت جامعه  پرستاریگروه  آموزشي: 

16 

 

نظریه های : دروس پیشنیاز

پرستاری، برنامه ریزی و 

ارزشیابي مراقبت پرستاری، 

روش های آموزش به فرد، 

خانواده و جامعه، ارتقای 

سالمت و سبک زندگي سالم، 

 فرهنگ و پرستاری 

 طبق جدول کالسها :پایان 97/11/23 شروع کالس: 97-98سال تحصیلي    دوم       نیمسال   اول 

طبق جدول تاریخ و ساعت امتحان:  دانشكده پرستاری و مامایي  محل برگزاری کالس

 امتحانات دانشكده 

 دانشكده پرستاری و مامایي محل برگزاری امتحان:

 

واحد بنیادین جامعه است. لذا این درس با هدف انتقال دانش و  سالمت جامعه در گرو سالمت خانواده بعنوان :واحد نظری و عملي شررح درس 

وثر مهارتهای الزم در زمینه بهداشرت خانواده اراهه مي شود. دانشجویان در طي این درس با مااهیم خانواده، نقش و عملكرد خانواده ، عوامل م 

انواده و خانواده های اسری  پذیر آشنا شده و اطالعات الزم را در  بر بهداشرت خانواده، فرایند پرسرتاری در خانواده، بازدید منزل ، بحران در خ  

رابطه با خانواده و بهداشررت خانواده کسرر  خواهد کرد. از دانشررجو انتظار مي رود در پایان این درس قادر باشررد نقش خود را بعنوان پرسررتار 

حل آن بعهده گرفته و مهارت الزم را در حل مساهل و سرالمت جامعه در بررسري و شرناخت مشركالت بهداشتي خانواده و برنامه ریزی جهت     

 مشكالت بهداشتي خانواده کس  نماید.  

دانشجو با اهمیت نقش پرستار سالمت جامعه در ایجاد و اصالح و ارتقا رفتارهای بهداشتي خانواده آشنا شوند.  :نظری و عملي اهداف کلي  

داشتي خانواده ها را به منظور بهره گیری ا آن در فعالیت های آینده خود کس  همچنین مهارت های بررسي، تحلیل مساهل و مشكالت به

 نمایند. 

 



 :باشند قادر درس پایان در که رود مي انتظار دانشجویان از اهداف اختصاصي نظری و عملي:

 خانواده را تعریف کرده و انواع خانواده را به اختصار شرح دهد.  -

 ساختار نقش، قدرت، ارزش و الگوهای ارتباطي در خانواده را شرح دهد.   -

 شرح دهد. عملكرد خانواده را بر اساس درک نیازها، اجتماعي نمودن فرزندان، مراقبت و رفتارهای بهداشتي  -

 را به اختصار شرح دهد. مشخصات خانواده های ایراني  -

  را تبیین نماید.دیدگاه اسالم نسبت به خانواده  -

 شرح دهد. مساهل و چالش های خانواده ها در دوران معاصر  -

 پرستاری خانواده محور را شرح دهد.   -

 را مشخص نماید. نقش ها و وظایف پرستار سالمت جامعه در خانواده  -

 را شرح دهد.  (home visit)فرایند پرستاری در خانواده و اصول دیدار بهداشتي در منزل   -

 را ذکر نماید. و روشهای تطابق با ان یف نموده را تعربحران در خانواده  -

 را شرح دهد.  ید کننده سالمت خانواده شامل مرگ، طالق، مهاجرت، بیماریهای مزمن، بالیا و حوادث غیر مترقبهدعوامل ته -

 را نام برده و به اختصار شرح دهد.  سالمندعوامل موثر بر سالمت کودک و  -

 

 

خانواده را تعیین  6مشكالت  منزل،پرستاری در سالمت خانواده و بازدید بر اساس اصول و فرایند دانشجو بتواند : )واحدعملي( اختصاصي اهداف

  و به کمک خانواده برنامه مراقبتي خانواده محور تنظیم و اجرا و ارزیابي نماید. 
 
 

 سخنراني، بحث گروهي  شیوه تدریس:

 مه زمانبندی شده تكالیف محوله را ارهه نمایند. دانشجویان موظاند طبق برنا تكالیف دانشجویان:

 به انضمام ترجمه مبحث مربوطه از یكي از رفرنس های به روز  اراهه کنارانس در ارتباط با یكي از سرفصل مطال  .1

 در خصوص ارتقا وضعیت سالمت خانواده مرتبط با موضوعات درسي به روز تهیه دو بی  کارت در ارتباط با تحقیقات انجام شده  .6

 و کنارانس اراهه شده توسط دانشجواراهه دو فرم کامل شده فرایند پرستاری در ارتباط با واحد سالمت خانواده  .3

 دانشجویان: ارزشیابي

 واحد نظری:

 از نمره پایاني %5                                 حضور و مشارکت فعال دانشجو در کالس       .1

 نمره پایاني  %35      طبق جدول زمانبندیکنارانس  اراهه به موقع تكالیف کتبي و شااهي .6

 نمره پایاني     %15تهیه بی  کارت و اراهه کتبي و شااهي                                          .3

 نمره پایاني %55                      امتحان پایان ترم                                             .4

 

 



 

 : در واحد نظری شیوه ارزشیابي دانشجویان

 ساعت تاریخ نمره روش

  طبق جدول امتحانات  155از  55 آزمون پایاني 

 شیوه ی ارزشیابي دانشجویان در واحد عملي:

 %55                          موقع تكالیف کتبي و شااهي طبق جدول زمانبندیاراهه به  .1

 %55                                                         در کاراموزیحضور و مشارکت فعال  .6

 مدرس موضوع جلسه ساعت تاریخ روز جلسه

 دکتر  پیامي انواع آنمعرفي درس ، تعاریف خانواده و  15-16 63/11/97 شنبه3 اول

مشخصات خانواده های ایراني ، دیدگاه اسالم نسبت به خانواده ،  15-16  شنبه3 دوم

 مساهل و چالش های خانواده ها در دوران معاصر

 دکتر  پیامي

نقش ها و وظایف پرستار سالمت جامعه در خانواده ، ساختار نقش،  15-16  شنبه3 سوم

 ارتباطي در خانوادهقدرت، ارزش و الگوهای 

 دکتر  پیامي

 دکتر  پیامي مراحل تكامل والدی 15-16  شنبه3 چهارم

عملكرد خانواده را بر اساس درک نیازها، اجتماعي نمودن فرزندان،  15-16  شنبه3 پنجم

 چارچوب توانمندیهای خانوادهمراقبت و رفتارهای بهداشتي ، 

 دکتر  پیامي

 دکتر  پیامي پرستاری در بهداشت خانوادهفرایند  15-16  شنبه3 ششم

 دکتر  پیامي بازدید منزل 15-16  شنبه3 هاتم

 دکتر  پیامي بحران در خانواده و روشهای تطابق با ان 15-16  شنبه3 هشتم

کنارانس  و بیماریهای مزمن عوامل تهید کننده سالمت خانواده شامل مرگ 15-16  شنبه3 نهم

  نار( 6)دانشجویي

کنارانس  مهاجرت و بالیای غیر طبیعيطالق،  15-16  شنبه3 دهم

 ) نار(3 دانشجویي

کنارانس  سالمت سالمند ، سالمت کودک 15-16  شنبه3 یازدهم

 نار( 6دانشجویي)

 دکتر  پیامي پرستاری خانواده محور 15-16  شنبه3 دوازدهم



 رفرنس:  

 

 

 مدیر گروه :   

  معاون آموزشي دانشكده:

 

 


