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  دوره اي یجدول زمان بندي برنامه درس

    
  مدرس  :عنوان  ساعت  روز

  
آمادگی الزم / مالحظات 

دانشجویان قبل از شروع 
  کالس

 دوشنبه 
شروع 

16/1/95  
  1جلسه 

  خانواده از دیدگاه اسالمج  وازدوا :هدف کلی     1- 3
  )قادر باشد پس از اتمام درس فراگیر:رفتاري(: اهداف اختصاصی

  .خانواده را از دیدگاه اسالم بطور خالصه تعریف کند- 
  احادیث و آیات مربوط به اهمیت ازدواج را حداقل دو مورد بیان کند - 
  معیارهاي ازدواج را از دیدگاه اسالم بیان کند - 
ناخت همسر را از دیدگاه اسالم بطور خالصه توضیح روش هاي ش - 

  دهد
والدین (و وظایف  خانواده نسبت به هم  در مورد حقوق خانواده  -

 شرح دهددر اسالم )نسبت به فرندان وبرعکس 

ایجاد انگیزه / معارفه    فیروزه 
حضور منظم شرکت در /

ارائه کنفرانس /بحث کالسی 
ارزشیابی / کالسی گروهی

  ، تکوینی،پایانیتشخیصی 

  مفهوم خانواده انواع خانواده :هدف کلی   3-5 2جلسه 
  )قادر باشد پس از اتمام درس فراگیر:رفتاري(:اهداف اختصاصی

  خانواده را از دیدگاه صاحبنظران مختلف تعریف کند - 
خانواده ها را بطور جامع توضیح انواع  خصوصیات کلی و مشترك  - 

  دهد
یین نماید انواع متفاوت خانواده را از لحاظ نوع خانوده خود را تع - 

  ساختار با هم درست مقایسه کند
  خانوده هسته اي و گسترده را با هم مقایسه کند - 

    فیروزه

  مراحل تکامل خانواده :هدف کلی    3جلسه 
  )قادر باشد پس از اتمام درس فراگیر:رفتاري(:اهداف اختصاصی

  ال بطور خالصه ذکر کندمراحل زندگی خانواده رااز دیدگاه دو - 
  علل بحران زاي تولد فرزند در خانواده را بطور کامل تفسیر کند - 
مختلف  مراحل وظیف تکاملی در معیارهاي مورد نظر در تعیین  - 

  مورد توضیح دهد 4حداقل در تقسیم بندي دوال را براساس  زندگی را 
براساس مداخالت  معیارهاي مورد نظر در تعیین مراحل زندگی را  - 

  مورد توضیح دهد 2حداقل در بهداشتی پرستار بهداشت خانواده 

   فیروزه

   خانوادهساختار  :هدف کلی    4جلسه
  )قادر باشد پس از اتمام درس فراگیر:رفتاري( :اهداف اختصاصی

  

   فیروزه
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، رفتار نقش ، هنجار، تضاد  ومشارکت نقش نقش هاي  واژه  هریک از - 
  درا در دو سطر تعریف کن

 نام برده وغیر رسمی را در یک خانواده رسمی و نقشهاي انواع   - 
  .توضیح دهد

  مراحل تکاملی نقش والدي را نام برده وشرح دهد- 
  مشخصات تعاملی خانواده موثر را بنویسد- 
انواع الکوهاي ارتباطی در خانواده را لیست نماید وهریک را در یک  - 

  شطر شرح دهد
  .الدین وفرزندان را عنوان نماید وشرح دهدانواع الگوهاي رفتاري و - 

انواع ساختار قدر ت در خانواده دیکتاتوري ودموکراتیک را رسم 
  .وتوضیح دهد

  اصول بازدید منزل  :هدف کلی    5جلسه
  )قادر باشد پس از اتمام درس فراگیر:رفتاري( :اهداف اختصاصی

  را نام ببرد  منزل  بازدید اهداف - 
  د منزل را فهرست نمایدانجام بازدی علل - 
  خط توضیح دهد 2بازدید منزل را نام برده وهریک رادر  مراحل -  

  شرح دهددر بازدید از منزل را  فواید - 
  رابیان نماییدمشکالت بازدید از منزل 

  مراحل فرآیند پرستاري رابه ترتیب نام برده وهریک را شرح دهد

   فیروزه

  هاي تطابقبحران در خانواده و روش  :هدف کلی    6جلسه
  )دانشجو قادر باشد پس از اتمام درس:رفتاري( :اهداف اختصاصی

  ویژگی هاي بحران را نام ببرد - 
انواع  واکنش هاي بحران رالیست نماید وهریک رادر دو سطر توضیح   - 

  دهد
  .در بحران را توضیح دهدپرستاري  مداخالت  - 

   فیروزه

  سوء رفتار در خانواده :هدف کلی    7جلسه 
  )قادر باشد پس از اتمام درسفراگیر:رفتاري( :داف اختصاصیاه
  انواع سوءرفتار رانام برده وهریک را شرح دهد - 
  علل و مشخصات کودك  تحت سوءرفتار رانام ببرد- 
  مشخصات  والدین و کودك  رابنویسد - 
  نتایج فردي و اجتماعی اعمال خشونت  در کودکان را توضیح دهد - 
  )مورد4( رانام ببردان کار کودك اشکال  - 
  لیست نمایدمورد 6عواقب کار کودك  را  - 
اقدامات پرستاري در کودکانی  که در معرض  سوء رفتار ند را شرح  - 

  دهد  
علل و خصوصیات فردي و انواع و اقدامات پرستاري در زنان را شرح - 

  .دهد

   فیروزه

  اعتیاد و معضالت آن در خانواده :هدف کلی    8جلسه 
  )قادر باشد پس از اتمام درس فراگیر :رفتاري( :تصاصیاهداف اخ

  اعتیاد را در دوسطر تعریف کند - 
  انواع شاخص هاي اعتیاد را فهرست وشرح دهد - 
  انگیزه هاي شروع مواد مخدررا نام ببرد- 
عوامل  موثر برایجاد اعتیاد را لیست نماییدو وهریک را دریک خط  - 

   فیروزه
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  توضیح دهد
  بردعوارض اعتیاد  را نام ب- 

  تکنیک هاي رفتار درمانی در ترك اعتیاد را نام ببرد
اختالت بالینی  توام با مصرف مواد تخدیري  رانام برده و توصیه هارا - 

  براي ترك آن آموزش دهد  
  )  مورد6حداقل (روشهاي پیشگیري در ترك اعتیاد را نام ببرد - 
  مورد نام ببرد4علل گرایش نوجوانان به سیکار را   - 
   رستاران جامعه در رابطه با اعتیاد را بنویسدنقش پ- 
را در انواع پیشگیري ها در مبحث سوء مصرف مواد  اننقش پرستار - 

 بطور کامل بحث کند
  طالق و آسیب هاي ناشی از آن :هدف کلی    9جلسه 

  )قادر باشد پس از اتمام درس فراگیر :رفتاري( :اهداف اختصاصی
 نماید بیانخانواده  اثر طالق را بر اعضاي - 
  مراحل طالق و وظایف تکاملی زوجین در این مرحله را ذکرکند - 
  وظایف تکاملی خانواده را پس از طالق بیان کند - 
  مشکالت خانواده هاي تک سرپرست را توضیح دهد - 

 نقش پرستاران بهداشت جامعه رادر طالق را شرح دهد

   

  خانوادهمعلولیت و آثار آن بر  : هدف کلی   10جلسه
  )قادر باشد پس از اتمام درس فراگیر :رفتاري( :اهداف اختصاصی

  را در دوسطر تعریف نماید معلولیت  - 
  اقسام معلولیت رانام ببرد - 
از (علل عقب ماندگی ذهنی را قبل ، زمان  وبعد از تولد نام ببرد  - 

   )   مورد3  هریک 
  معلولیت را فهرست نماید  وصیات صخ - 
ها رادر قبال فرد داراي معلوللیت هاي آن خانواده و مسئولیت  - 

  بنویسد
  رانام ببرد پیشگیري از معلولیت انواع  - 
  . نقش پرستار  درعقب ماندگی  ذهنی را شرح دهد - 

    فیروزه

  پرستاران بهداشت جامعه و خانواده هاي آسیب پذیر :هدف کلی    11جلسه 
  )درس قادر باشد پس از اتمام فراگیر :رفتاري( :اهداف اختصاصی

  را نام ببرد خانواده هاي تک سرپرست  - 
  خانواده هاي تک سرپرست   را دو مورد نام ببردمشکالت  - 
را فهرست  مهاجرتخدمات  ارائه دهنده توسط پرستاران  به افراد  - 

   نماید
  فقر رادر یک سطر تعریف نمایید - 
  در یک سطر شرح دهد  رادر  فقروعلل - 
  آنها را نام برده وشرح دهدمشکالت   انواع خانواده هاي  فقر و - 
 مورد4ر  یفق خانواده هاي ان بهداشت جامعه را درپرستارنقش  - 

  .بنویسد

    فیروزه

  فرایند پرستاري خانواده :هدف کلی    12جلسه 
  )قادر باشد پس از اتمام درس فراگیر :رفتاري( :اهداف اختصاصی

  ببرد مراحل فرآیندپرستاري ار لحاظ خانواده محور نام - 
  را شرح دهد از بعد روانی پرستاري  مراحل فرایند - 

    فیروزه
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  مراحل فرایند پرستاري  از بعد تغذیه اي  را بنویسد - 
  مراحل فرایند پرستاري  از بعد محیط  رابیان کند  - 
  مراحل فرایند پرستاري را از بعد جسمی  را توضیح دهد - 
  .ا بیان کندرهنگی و اجتماعی رمراحل فرایند پرستاري را از بعد  - 

 


