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 دانشکده پرستاری و مامایی زنجان

 پرستاری سالمت جامعه گروه آموزشی:

 Course Plan طرح دوره

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

  پرستاری رشته تحصیلی: پرستاری فرد و خانواده عنوان واحد درسی:

 کارشناسیمقطع تحصیلی:  اجباری -اختصاصینوع واحد درسی: 

 واحد
 نظری:

5/1 
 2 ترم تحصیلی:  کارورزی:  آموزی:کار  عملی:

 ساعت
نظری: 

25 
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی:

کد 

 11درس: 

:  پیشنیاز: 

 پرستاری

 سالمت

 جامعه

برنامه آموزشی توسط وزارت  جدیدترین تاریخ تصویب

 1131 بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مسؤل درسمشخصات 

 بهداشت جامعه پرستاری رشته تحصیلی: مهدی زاده سودابه نام و نام خانوادگی:

 مربی هیات علمی رتبه علمی: کارشناسی ارشد  مقطع تحصیلی:

 11111176 شماره تماس:
                          پست الکترونیک:

mehdizadeh@zums.ac.ir 
 

 اه علوم پزشکی. دانشکده پرستاریدانشگ سزنجان. پردی   آدرس محل کار:

 -نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

  :توسط مدرس تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

21/11/1133 

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 

 حضوری

 

 مجازی

 
  ترکیبی

تصویب  تاریخ

توسط شورای 

EDC: 

00/00/1131 

شماره جلسات 

 بازنگری شده:

 
 :EDOخ تأیید توسط شورای تاری

00/00/1131 
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 اهداف آموزشی

 فرايند اساس بر خانواده مشكالت حل و خانواده شناخت و بررسي جهت خانواده با مرتبط مفاهيم با يادگيرندگان آشنايي هدف کلی:

 پرستاری

 د:در پايان برنامه آموزشي، انتظار مي رود فراگيران قادر باشن اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 حیطه شناختی 

 .كنند مقايسه هم با آن انواع و خانواده تعاريف -1

 .دهند توضيح را همسر انتخاب معيارهای و ازدواج مفهوم -2

 .دهند شرح را ژنتيكي مشاوره و ازدواج بهداشت ازدواج، از قبل بهداشت -3

 .كنند نقد را خانواده فرهنگ و عملكرد ساختار، -4

 .دهند تمييز هم از را خانواده تكاملي مراحل -5

 .دهد توضيح را خانواده بهداشت بر موثر عوامل -6

 .دهند توضيح را خانواده در پرستاری فرايند -7

 .كنند بيان تفكيک به را آن مراحل و منزل بازديد -8

 .دهند شرح را جامعه بهداشت پرستار نقش و خانواده در بحران -9

 .دهند توضيح را خانواده در رفتار سوء -11

 .كنند بيان را جامعه بهداشت پرستار نقش و پذير آسيب های خانواده -11

 :حیطه عاطفی 

 درک اهميت خانواده سالم در بهداشت و ارتقا سالمت افراد و خانواده ها  -1

 مشاركت فعال در انجام فعاليت های كالسي تعيين شده -2

 :حیطه روانی حرکتی 
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 ارائه كنفرانس و مقاله -1

  شركت در امتحانات كالسي و پايان ترم -2

 روش های تدریس

 ايفای نقش بحث گروهي پرسش و پاسخ رانیسخن

 پانل  PBL نمايش عملي كارگاه آموزشي 

 گروه كوچک           جورنال كالب                گزارش صبحگاهي                    گردش علمي

Bedside teaching Grand Round Case Based  

Discussion 
 بيمار شبيه سازی شده

  س:سایر روش های تدری

 مواد و وسایل آموزشی

                                      کتاب
  

 جزوه
 پاورپوینت

                                         
  تصویر/ عکس                                         وايت بور

 كاتالوگ/

 بروشور
نمودار/ 

  چارت

 واقعيو لوازم شياء ا ماكت نرم افزار فيلم آموزشي فايل صوتي
بيمار استاندارد 

 شده
 بيمار واقعي

 :  کامپیوتر و ویدئو پروژکتور در کالس های حضوری،  سامانه نوید در بخش مجازیسایر مواد و وسایل آموزشی

 مکان برگزاری آموزش

 

 مجازی

 

 جامعه آزمایشگاهی بالینی

کان برگزاری  کالس حضوری، برخی از جلسات کالسی و ارائه تکالیف و ام در صورت مساعد بودن شرایط  :مکان های آموزشیسایر 

 بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 نويد  در سامانه  درسو ارائه  ازی شركت در كالس های مج 

 ارائه بازخورد به تكاليف كالسي 

 گويي به سواالت دانشجويان  پاسخ 
  در سامانه نويدبرگزاری آزمون آنالين 

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
 مربوط به جلسات  از طريق دريافت منظم و به موقع  فايل هایها با اعالم حضور در سامانه نويد  در كالس  حضور مرتب

 كالسي از سامانه نويد
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 ارائه  تكاليف مربوط به كنفرانس يا مقاله آماده سازی و 

  ارائه  تكاليف تعيين شده طبق زمان اعالم شده آماده سازی وآزمون آنالين شركت در 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
)به شده تعيين آموزشي تكاليف و مناسب موقع به انجام ، دريافت منظم و به موقع  فايل های مربوط به جلسات كالسي از سامانه نويد انتظارات: 

شركت در آزمون آنالين) به دانشجوياني كه در آزمون آنالين شركت ننمايند،  ، تعلق نخواهد گرفت( تكاليف ارسالي پس از موعد مقرر شده، نمره

 نمره تعلق نخواهد گرفت (

 : مجازها

  محدودیتها:

  

 دروس عملی/ آزمایشگاهی/ بالینی/ عرصههای ایمنی توصیه

 
 كالس به صورت حضوری الزامي است.برگزاری در صورت  19رعايت دستورالعمل های بهداشتي مقابله با كوويد  

 

 

 فهرست منابع درسی
 آخرين چاپ. تهران: جامعه نگر:سالمي. 3و2و1ايلدر آبادی اسحق. درسنامه پرستاری بهداشت جامعه   -

 .آخرين چاپبهنودی زهرا. بهداشت و مديريت خانواده.تهران.انتشارات   -

 .آخرين چاپتهران: انتشرات ارجمند .حاتمي حسين و همكاران. كتاب جامع بهداشت عمومي.  -

 آخرين چاپ حسيني ميمنت. پرستاری بهداشت خانواده..تهران:بشری. -

 .آخرين چاپ.تهران نشرسالمي.2حسيني سيده وحيده.جعفری،نسرين.بهداشت جامعه -

 آخرين چاپساروخاني باقر. مقدمه ای بر جامعه شناسي خانواده. تهران: سروش.  -

 آخرين چاپ ستاری بهداشت جامعه.تهران.نشرني.محمدی،رخشنده.پر -

-Stanhope M., Lancaster J. Community& Public Health Nursing. S Louis:Mosby.7102 

-Friedman M.M. Bowden V,R. Jones E. Family Nursing: Research, Theory & Practice. Upper Saddle River: Prentice 
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Hall.7112 

 ارزیابی روش

 مصاحبه چک ليست صحیح / غلط جوركردني چند گزینه ای کوته پاسخ سترده پاسخگ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 

Clinical 

Work 

Sampling 

Log Book 361 1 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 
 

 سایر 

 (نمره 20) ازبارم بندی نمره 

 نمره 2انجام و ارسال بموقع تكاليف كالسي اعالم شده : نمره 3: آزمون آنالين نمره 1: دوره طول در فعال مشاركت

 نمره 14امتحان پايان ترم/ دوره:   
  

 
 

 سایر موارد:
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 نظریبرنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 مالحظات عنوان جلسه  جلسه

1 

اده ازديدگاه های مختلف)جامعه شناسي، معارفه، شرح تكاليف و اهداف درس، مفهوم و  تعريف خانو

 پرستاری، اسالم و...(، داليل كار با خانواده، انواع خانواده و خصوصيات هر كدام از آنها

 

  نظر اسالم نسبت به ازدواج، مشاوره ازدواج، اهداف و داليل مشاوره ژنتيک 2

3 

خانواده، وظايف خانواده و نيازهای  عوامل مؤثر بر سالمت خانواده، مراحل رشد خانواده، مراحل تكاملي

 سالمت در هر مرحله

 

4 

مرحله تشكيل خانواده، مرحله فرزنددارشدن، مرحله كودک قبل ازمدرسه و سن مدرسه، وظايف تكاملي 

 ونقش پرستار

 

  مرحله خانواده با نوجوان، مرحله ترک خانواده، مرحله ميانسالي و پيری ، وظايف تكاملي و نقش پرستار  5

6 
  اصول بازديد منزل، كاربرد فرآيند پرستاری در بررسي وضعيت سالمت خانواده و حل مشكالت خانواده

  ساختار فعاليت های خانواده، فرآيند نقش درخانواده، انواع وعوامل مؤثر بر نقش  7

8 

ستار دركنترل ارتباط والگوهای ارتباطي درخانواده، بحران درخانواده و روش های تطابق با آن،  نقش پر

 بحران

 

9 
  سوءرفتاردر خانواده، اثرات آن برخانواده، نقش پرستار

  نقش پرستار -طالق، اثرات آن برخانواده 11

  نقش پرستار -اعتياد، اثرات آن برخانواده 11

  ساير خانواده های آسيب پذير و نقش پرستار سالمت جامعه 12

  ازخورد مطالعه  تكاليف دانشجويان و ارائه ب 13

 

 


