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پرستاری ي مامایی زوجان  داوطکذٌ

 سالمت جامؼٍ : گريٌ آمًزضی

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاری سالمت فرد ي خاوًادٌ :ػىًان ياحذ درسی
پرستاری  :مرکس آمًزضی درماوی/ داوطکذٌ

 زوجان

 پرستاری :رضتٍ تحصیلی  :ياحذ درسی وًع

 کارضىاسی :تحصیلیمقطغ  :کاريرزی :کارآمًزی  :ػملی 5/1:وظری تؼذاد ياحذ

 سایر کاريرز کارآمًز ترم تحصیلی :کاريرزی :کارآمًزی :ػملی 12:وظری        تؼذاد ساػت

    2وذارد :  پیطىیاز :کذ درس

 :سایر: سایر

 مشخصات مسؤل درس

 آمًزش پرستاری :رضتٍ تحصیلی وسریه جؼفری :وام ي وام خاوًادگی

 استادیار:رتبٍ ػلمی دکترا :حصیلیمقطغ ت

 Jafari_ns@zums.ac.ir:پست الکتريویک 33148374:تماس ضمارٌ

 داوطکذٌ پرستاری. پردیس داوطگاٌ ػلًم پسضکی زوجان   :محل کار

 دکتر وسریه جؼفری  :(انمذرس)وام ي وام خاوًادگی مذرس

 :ویاز جامؼٍ بازوگری بر اساس :تاریخ تذيیه طرح درس :وحًٌ برگساری ديرٌ

: ضمارٌ جلسات بازوگری ضذٌتاریخ   1397ماٌ  بُمهترکیبی مجازی حضًری 

    6/11/97 12 
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اهذاف آموزشی 

  :َذف کلی

  قادر باشند (ان)، انتظار هی رود فراگیربرناهه آهوزشی در پایان (:رفتاری)اَذاف اختصاصی: 

 حیطٍ ضىاختی: 

.  تَضيح دّذ اّويت خاًَادُ را -1

.  ّاي هختلف تؼزيف كٌذ خاًَادُ را اسديذگاُ -2

.  اًَاع خاًَادُ راضزح دّذ -3

.  ساختار ٍ ػولکزدخاًَادُ راتياى كٌذ -4

. ًظزاسالم ًسثت تِ خاًَادُ را ضزح دّذ -5

. ايذفَايذ ٍ هَاًغ اسدٍاج رااسديذگاُ اسالم ليست ًن -6

.  تَضيح دّذ ػَاهل هْن درگشيٌص ّوسزرا -7

.(  ……  ًقطي كطص – ًقطي تضاد –رفتارًقطي )ًقص ٍ هفاّين هٌذرج درًقص راتؼزيف كٌذ -8

. ّاي هَجَد در خاًَادُ راضزح دّذ ًقص  -9

. اّويت ارتثاط درخاًَادُ راتَضيح دّذ -10

. هطخصات تؼاهلي خاًَادُ هَثزراتَضيح دّذ -11

.  تکاهلي خاًَادُ رافْزست كٌذهزاحل  -

.  ٍيژگيْا،ٍظايف ٍ هذاخالت تْذاضتي ّز كذام اس هزاحل تکاهلي خاًَادُ را ضزح دّذ -12

. فزايٌذ پزستاري در خاًَادُ را تَضيح دّذ -13

. اّذاف كلي ٍ ٍيژُ تاسديذهٌشل راتياى ًوايذ -14

. چگًَگي اًجام تاسديذ هٌشل را ضزح دّذ -15
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...( هؼلَليت، اػتياد، عالق ٍ) خاًَادُ ّاي آسية پذيزرا تؼزيف كٌذ - 16

. هؼلَليت، ػلل ٍ اثزات آى تز خاًَادُ را تَضيح دّذ -17

. عالق، ػلل ٍ اثزات آى تز خاًَادُ را ضزح دّذ - 18

.  اػتياد، ػلل ٍ اثزات آى تز خاًَادُ را هَرد تحث قزار دّذ -19

.  تحزاى ٍ اًَاع آى را تَضيح دّذ -20

.  دّذ راضزح( ……اجزا –ارسياتي ) هزاحل هذاخلِ درتحزاى  -21

 سَءرفتار ٍ اًَاع ٍ ػلل آى را هَرد تحث قزار دّذ -22

 حیطٍ ػاطفی :

 .ارتقا دّذًوَدُ ٍ  را كسة ار تا خاًَادُکاًگيشُ تزاي 

 . را درک ًوايذ ّن هزتَعِمگشيٌص ّوسز ٍ هؼيارّاي هيت اُ

 .يذتَجِ تِ خاًَادُ ّاي آسية پذيز را درک ًوااّويت 

 . تَجِ ًوايذٍ رٍش ّاي پيطگيزي در سغَح هختلف  هؼضالت هثتالتِ خاًَادُ ّاي آسية پذيز در جاهؼِ تِ 

. 

 حیطٍ رياوی حرکتی: 

. .ًشل را اًجام دادُ ٍ گشارش آى را ارائِ ًوايذيک تاسديذ م

  .كٌفزاًس در هَرد يکي اس هَضَػات هزتثظ، آهادُ ٍ ارائِ ًوايذيک هطاركت گزٍّي، تا 

 :ريش َای تذریس

           ■                                                                                                                                               بحث گريَی         ■                                                                                                                                                               پرسص ي پاسخ                                         ■                                                                                                                                                                                      سخىراوی
ضبیٍ سازی ضذٌ             بیمار                                                                                                       کارگاٌ آمًزضی                                                                                                                 ومایص ػملی                                                                                                                                                                                                               ایفای              

                                                                                             Bedside teaching                                  

               ارائٍ تکالیف ي وقذ ي بررسی آن َا(:    بىًیسیذ) سایر 
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: مًاد ي يسایل آمًزضی

 برد وایت پوینت، پاور

 

(: حیه تذریس)ادگیری تجارب ی

آهاده سازی هطالب تدریس شده هر جلسه برای جلسه بعد 

 سازی و ارائه یک کنفرانس هرتبط با عناوین درسآهاده 

 

(: بؼذ تذریس) تکالیف یادگیری

 گسارش بازدید هنسلرائه اسازی و آهاده 

 

 

 

 ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس

در  شده تعیین آهوزشی تکالیف و هناسب هوقع به انجام آهوزشی، هباحث در پویا و فعال شرکت ،در کالس کاهل و هوقع به حضور: اوتظارات

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ ،روند تدریس

 (نیاز صورت در ( کالس از خروج و ورود: مجازَا

 عدم اختالل در نظن کالسی :محذيدیتُا

(: ػرصٍ/بالیىی/آزمایطگاَی/ػملیدريس )َای ایمىی تًصیٍ

 

 

: هٌاتغ درسيفْزست 

Stanhope, M& Lancaster, J. Community/ public health nursing. Last edition. 
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Community health nursing: Promoting and protecting the public’s Health( Community Health 

Nursing)… Barbara Walton Spradley. Judith Ann Allender … Last edition. 

Community health nursing : promoting the health of population Lundy KS,JanesS,2001 

Community health nursing 

 ًطز سالوي. 2پزستاري تْذاضت جاهؼِ . سيذُ ٍحيذُ حسيٌي، ًسزيي جؼفزي

 ًطز سالوي. پزستاري فزد ٍ خاًَادُ. حسيٌي...سيذُ ٍحيذُ حسيٌي، 

 ًطز تحفِ .ّذاضت خاًَادُپزستاري ب.كاهليا رٍحاًي هيوٌت حسيٌي، 

 
 

 :روش ارزیابی

 مطاَذٌ ػملکرد

( چک لیست) 

 مصاحبٍ 

( ضفاَی) 
آزمًن کتبی 

  

ػیىی تطریحی 

گستردٌ 

پاسخ 

 

کًتٍ پاسخ 

 

ی چىذ گسیىٍ ا

 
غلط / صحیح جًرکردوی 

  (:نمره 20از ) بارم بنذی نمره 

 (.می باشذ...... ، برابر 20نمره قبولی از )    

 3 :ي پريشٌ ػملی اوجام تکالیف 1:مطارکت کالسی 1 : حضًر ي غیاب کالسی

 15:امتحان پایان ترم:- امتحان میان ترم:- کًئیس

  :مًارد سایر
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: جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ

رٍش ارائِ  جلسِ
 تاريخ

ارائِ  
ساػت 
 ارائِ 

 استاد  (هَضَػات تذريس) ػٌَاى جلسِ  هکاى ارائِ

پزسص ٍ  -سخٌزاًي  .1
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 13/11/97
 پزستاري

ارائِ كليات ٍاحذ، هفَْم خاًَادُ، اسدٍاج ٍ ديذگاُ اسالم ًسثت 

 تِ خاًَادُ

 دكتز جؼفزي

پزسص ٍ  -سخٌزاًي  .2
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 20/11/97
 پزستاري

 اًَاع خاًَادُ

 ساختار ٍ ػولکزد خاًَادُ

 دكتز جؼفزي

پزسص ٍ  -سخٌزاًي  .3
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 27/11/97
 پزستاري

 هزاحل هختلف خاًَادُ، ٍظايف، هذاخالت

 

 دكتز جؼفزي

پزسص ٍ  -سخٌزاًي  .4
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 4/12/97
 پزستاري

 دكتز جؼفزي اداهِ هزاحل هختلف خاًَادُ، ٍظايف، هذاخالت

 پزسص ٍ -سخٌزاًي  .5
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 11/12/97
 پزستاري

 دكتز جؼفزي فزايٌذ ًقص در خاًَادُ

پزسص ٍ  -سخٌزاًي  .6
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 18/12/97
 پزستاري

 ارتثاط در خاًَادُ

 

 دكتز جؼفزي

پزسص ٍ  -سخٌزاًي  .7
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 17/1/98
 پزستاري

 دكتز جؼفزي فزايٌذ پزستاري در خاًَادُ

پزسص ٍ  -سخٌزاًي  .8
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 24/1/98
 پزستاري

 دكتز جؼفزي تاسديذ هٌشل

پزسص ٍ  -سخٌزاًي  .9
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 7/2/98
 پزستاري

 دكتز جؼفزي سَء رفتار در خاًَادُ

پزسص ٍ  -سخٌزاًي  .10
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 14/2/98
 پزستاري

 دكتز جؼفزي تحزاى در خاًَادُ

پزسص ٍ  -سخٌزاًي  .11
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 21/2/98
 پزستاري

 دكتز جؼفزي خاًَادُ ّاي آسية پذيز

پزسص ٍ  -سخٌزاًي  .12
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 28/2/98
 پزستاري

راداهِ خاًَادُ ّاي آسية پذي  دكتز جؼفزي 

 


