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 دانشکده پرستاری و مامایی زنجان :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

 پرستاری سالمت جامعه گروه آموزشی:

 Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 سالمت جامعه پرستاری رشته تحصیلی:  پرستاری سالمت جامعه )خانواده( عنوان واحد درسی:

 ارشد کارشناسیمقطع تحصیلی:  یاجبار -اختصاصی نوع واحد درسی: 

 2 ترم تحصیلی:  کارورزی: 1کارآموزی:  - عملی: 5/1نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 1011سال: کارآموز  کارورزی: 51کارآموزی:  - عملی: 25نظری: 

واحدهای بهداشتی و  بخش:

 درمانی و مراکز تعیین شده

 کد درس:

11 

 پیشنیاز: 

 ندارد

 

برنامه آموزشی  ترینجدید تاریخ تصویب

  توسط وزارت بهداشت:

8/12/11 

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 پرستاری رشته تحصیلی:  میترا پیامی بوسارینام و نام خانوادگی: 

 دانشیاررتبه علمی: دکترا مقطع تحصیلی: 

                                پست الکترونیک: 13322034204شماره تماس: 
Mitra_payami@yahoo.com 

پرستاری گروه  -دانشکده پرستاری و مامایی -پردیس دانشگاه علوم پزشکی –انتهای شهرک کارمندان  –زنجان    آدرس محل کار:

 سالمت جامعه

 سودابه مهدی زادهنام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :روش برگزاری برنامه

 
 :یخ تدوین طرح درستار

 11/11/1111 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 

 

 حضوری

 

 

 

 ترکیبی مجازی

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:

 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

 



2 
 

 

 اهداف آموزشی

و اصالح و ارتقا رفتارهای بهداشتی خانواده و توسعه مهارت های  آشنایی دانشجو با اهمیت نقش پرستار سالمت جامعه در ایجاد هدف کلی: 

  بررسی، تحلیل مسائل و مشکالت بهداشتی خانواده ها به منظور بهره گیری از آن در فعالیت های آینده

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 حیطه شناختی 

 را تعریف کرده و انواع خانواده را به اختصار شرح دهد. خانواده  .0

 . دهد شرح اختصار به را ایرانی های خانواده مشخصات .3

 . نماید تبیین را خانواده به نسبت اسالم دیدگاه .2

 ساختار نقش، قدرت، ارزش و الگوهای ارتباطی در خانواده را شرح دهد.  .3

 عی نمودن فرزندان، مراقبت و رفتارهای بهداشتی شرح دهد. عملکرد خانواده را بر اساس درک نیازها، اجتما .5

 مسائل و چالش های خانواده ها در دوران معاصر شرح دهد.  .6

 نقش ها و وظایف پرستار سالمت جامعه در خانواده را مشخص نماید.  .7

 را شرح دهد.  (home visit)فرایند پرستاری در خانواده و اصول دیدار بهداشتی در منزل   .4

 را ذکر نماید. و روشهای تطابق با ان را تعریف نموده در خانواده بحران  .9

 پرستاری خانواده محور را شرح دهد.   .01

 را شرح دهد.  ید کننده سالمت خانواده شامل مرگ، طالق، مهاجرت، بیماریهای مزمن، بالیا و حوادث غیر مترقبهدعوامل ته .00

 ح دهد. را به اختصار شر سالمندعوامل موثر بر سالمت کودک و  .03

 :حیطه روانی حرکتی   

خانواده را تعیین و به کمک خانواده  3دانشجو بتواند بر اساس اصول و فرایند پرستاری در سالمت خانواده و بازدید منزل، مشکالت  .0

 برنامه مراقبتی خانواده محور تنظیم و اجرا و ارزیابی نماید. 
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 منزل بررسی و شناخت یک خانواده با استفاده از فرم بازدید  .2

  در خانواده  فرایند پرستاری تهیه لیست مشکالت خانواده بر اساس مراحل .2

 تدوین تدابیر مراقبتی برای رفع مشکالت خانواده بر اساس مراحل فرایند پرستاری در خانواده  .3

 خانواده  اجرا و ارزشیابی اقدامات مراقبتی انجام شده برای رفع مشکالت خانواده بر اساس مراحل فرایند پرستاری در .5

  عاطفیحیطه: 

 درک اهمیت خانواده سالم در بهداشت و ارتقا سالمت جامعه و مددجو  .0

 مشارکت فعال در انجام فعالیتهای کالسی نشان دهد. خود را با مطالعه هر جلسه درسی  شده و مندی عالقه .3

 ه عالقمندی و مشارکت فعال در اجرای بازدید منزل بر اساس فرایند پرستاری در خانواد .2

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion زی شدهبیمار شبیه سا 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

  در کالسهای حضوری و سامانه نوید در بخش مجازیژکتور رایانه ، ویدئو پرو  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 

 اینترنت 

از طریق 

سامانه 

 نوید

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media Lab آزمایشگاه

Skill 
Lab 

درمانگاه/ 

 بخش بالینی
عرصه 

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 )مرتبط با استاد( تجارب یادگیری

  بازدید منزل و اجرای مراحل آن به صورت ایفای نقش دو مورد تدارک شرایط انجام 
  فراهم سازی شرایط مناسب برای یادگیری بهتر فراگیر بر اساس نیازهای روز جامعه 
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 بررسی و تحلیل تکالیف دانشجویان به روش بحث گروهی 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
 اعالم حضور در سامانه نوید با زدن تیک مشاهده محتوی دروس  حضور مرتب در کالسها با 

  :کنفرانس کالسی و ارائه به شکل کتبی و شفاهی و تهیه پاورپوینت تهیه تکلیف کالسی 

  پاسخگویی به سواالت طرح شده در هر جلسهو یا شرکت در امتحان 

  رائه در جلسات کالسی بر اساس محتوای درسی بیب کارت برای ا  5تهیه حداقل تکلیف کالسی 

  :خانواده آسیب پذیریک از جلسه بازدید منزل  6و  رایند پرستاری ف گزارشو ارائه یک  تهیه تکلیف کاراموزی 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 در سامانه نوید مرتب در کالسها و فعال کردن تیک مربوط به مشاهده محتوی درس بارگزاری شدهحضور انتظارات: 

 حضور منظم و فعال در محیط کارآموزی طبق برنامه تعیین شده

 ) از پذیرفتن تکالیفی که دیرتر از زمان تعیین شده ارائه شود خودداری خواهد شد(انجام به موقع تکالیف 

 داده شود.تکلیف نهایی گزارش کار مربوط به کارآموزی می بایست  تا یک هفته پس از اتمام کارآموزی تحویل 

حضور و غیاب در که در مورد کالس های مجازی نیز صادق است. چهار هفدم می باشد تئوری  حضوری کالسهای در غیبت مجاز: مجازها

 کالسهای مجازی با فعال کردن و یا نکردن  تیک مربوط به مشاهده دانشجو  انجام خواهد شد.

  همکالسی ها ممنوع است.  ارائه اسالیدهای درسی به سایر افراد بجز محدودیتها:

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
از  با توجه به اینکه فیلد کاراموزی این درس در جامعه و عرصه بهداشت است لذا الزم است دانشجو قبل از کاراموزی  معرفی نامه های الزم را

  ید منزل می بایست با هماهنگی مدرس انجام شود.آموزش دانشکده اخذ و به واحد مربوطه ارائه دهد. بازد

 فهرست منابع درسی

 

1. Marilyn M. Friedman, Vicky R. Bowden, Elaine Jones. Family Nursing: Research, theory and 

practice. Last edition 
2. Wright Lorranine M. & Leahy Maureen. Nurses and families: a guide to family assessment and 
intervention. Last edition 
3. Frances A. Maurer, Claudia M. Smith. Community/public health nursing practice: health for 
families and populations, last edition 
4. Barbara Walton Spardley, Judith Ann Allender. Community health nursing: promoting and 
protecting the public’s health, Last edition 
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 ویراست آخرین.  حسینی وحیده سیده ترجمه(. 2) جامعه بهداشت پرستاری. استنهوپ و لنکستر .5

 چاپ آخرین. خانواده شناسی جامعه بر مقدمه. باقر ساروخانی .6

 پژوهشی علمی مجالت و کتب .7
 

 یابیروش ارز

 جورکردنی چند گزینه ای پاسخکوته  گسترده پاسخ
صحیح / 

 طغل
 مصاحبه چک لیست

Key Feature OSCE Short Case Long Case 
Mini 

CEX 
DOPS 

Clinical Work 

Sampling 

Log Book 261 1 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 :سایر 

 نمره( 7:  کارآموزیمره،  ن 13نمره: نظری  22) ازبارم بندی نمره 

 نمره 7  :کارآموزی نمره 5:تکالیف کالسی نمره 1:ارکت فعالحضور و مش

 نمره 6  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم نمره 1 :و یا سواالت هر جلسه کوئیز

 سایر موارد:
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 نظریبرنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

 مالحظات عنوان جلسه  شماره جلسه

  آن انواع و خانواده عاریفت ، درس معرفی 0

3 

 های چالش و مسائل ، خانواده به نسبت اسالم دیدگاه ، ایرانی های خانواده مشخصات

 پرستار وظایف و ها نقش – نقش ساختار: خانواده ساختار -معاصر دوران در ها خانواده

 خانواده در جامعه سالمت

 

   ارزش ساختار: خانواده ساختار 2

   خانواده در ارتباطی الگوهای و قدرت ساختار: خانواد ساختار 3

5 

 رفتارهای و مراقبت فرزندان، نمودن اجتماعی نیازها، درک اساس بر را خانواده عملکرد

  بهداشتی
 

  خانواده بهداشت در پرستاری فرایند 6

  منزل بازدید 7

  ان با تطابق روشهای و خانواده در بحران 4

  محور  خانواده پرستاری 9

  طبیعی غیر بالیای و مهاجرت طالق، 01

  کودک سالمت ، سالمند سالمت 00

  مزمن بیماریهای و مرگ شامل خانواده سالمت کننده تهدید عوامل 03
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه کارآموزی

 

 

 

 

 

 

 

 درسمنام  مکان برنامه آموزشیعنوان  طول دوره

اف کارآموزی، انتخاب و معرفی یک درس،آشنایی با اهد معرفی 00/3/0311

 خانواده آسیب پذیر، برگزاری جلسه اول دیدار بهداشتی در منزل
خانه  -روستا

 بهداشت 

 خانم مهدیزاده

خانه  -روستا برگزاری جلسه دوم دیدار بهداشتی در منزل و ارائه گزارش 03/3/0311

 بهداشت
 خانم مهدیزاده

خانه  -روستا داشتی در منزل  و ارائه گزارشبرگزاری جلسه سوم دیدار به 02/3/0311

 بهداشت
 خانم مهدیزاده

خانه  -روستا برگزاری جلسه چهارم دیدار بهداشتی در منزل و ارائه گزارش  03/3/0311

 بهداشت
 خانم مهدیزاده

خانه  -روستا برگزاری جلسه پنجم دیدار بهداشتی در منزل و ارائه گزارش  05/3/0311

 بهداشت
 زادهخانم مهدی

خانه  -روستا برگزاری جلسه ششم دیدار بهداشتی در منزل و ارائه گزارش 06/3/0311

 بهداشت
 خانم مهدیزاده


