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  معرفی درس:
این درس با هدف کمک به دانشجویان جهت فراگیری مفاهیم خانواده ارائه می شود تا بر این اساس بتوانند به بررسی و 

 مشکلات بهداشتی پرداخته و مهارتهای لازم را در حل مسائل و معضلات بهداشتی خانواده بکار گیرند.تشخیص 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
مراحل تکامل خانواده: وظایف  -4اصول بهداشت فردی و سلامت خانواده  -3خانواده از دیدگاه اسلام  -2مفهوم خانواده، انواع آن  -ا

اصول بازدید منزل و به کارگیری فرایند پرستاری در  -6ساختار فعالیتهای خانواده  -5خانواده و نیازهای سلامت در هر مرحله 

خانواده های آسیب پذیر  -9سوء رفتار در خانواده  -8بحران در خانواده و روشهای تطابق با آن  -7بررسی وضعیت سلامت خانواده 

 : معلولیت، اعتیاد، طلاق
 

 

 كارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:        پرستاری حضرت زينب )س(           گروه آموزشی:   پرستاری    : دانشکده 

 5/1 :  تعداد واحد پرستاری سلامت فرد و خانواده  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 15-11یکشنبه  روز و ساعت برگزاری کلاس:   ندارد پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری  مکان برگزاری:

                                          فاطمه سرانجام                                              مسئول برنامه :  

 f.saranjam95@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                         211-50055225:       دانشکده شماره تماس

                                                                                                     مبشری نرگس -فاطمه سرانجام    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 f.saranjam95@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                          211-50055225شماره تماس دانشکده:        

 فاطمه سرانجام                                                                                   تهیه و تنظیم : 

 6/11/1522بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 اهداف كلی 

 آشنایی با مفهوم خانواده و انواع آن

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 خانواده را از دیدگاههای مختلف تعریف کند 

 انواع خانواده را نام ببرد 

 وظایف و کارکردهای خانواده را بیان کند 

 
 هدف كلی 

 خانواده از دیدگاه اسلامآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 دگاه اسلام را نام ببردمهمترین اهداف و کارکردهای خانواده از دی 

  همسر خوب را از دیدگاه اسلام بیان کندویژگی های 

 عواملی که در انتخاب همسر نقش دارد را بیان کند 

 حقوق خانواده در اسلام را شرح دهد 

 

 هدف كلی 

 اصول بهداشت فردی و سلامت خانوادهآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 
 اصول بهداشت فردی را بیان کند 

 سلامت خانواده را تعریف کند 

 ویژگی های خانواده سالم را بیان کند 

 مخاطرات اصلی سلامت خانواده را نام ببرد 

 

 هدف كلی 

 خانواده: وظایف خانواده ونیازهای سلامت در هر مرحلهراحل تکامل آشنایی با م

  اهداف اختصاصی 

 مفهوم تئوری تکاملی خانواده را بیان کند 

 وظایف تکاملی خانواده را در هر یک از مراحل چرخه زندگی بیان کند 

 مداخلات بهداشتی و نقش پرستار بهداشت جامعه را در هریک از مراحل زندگی خانواده بیان کند 

 

  هدف كلی 

 ساختار فعالیتهای خانوادهآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 
 ساختار و عملکرد خانواده را شرح دهد 

 نقشهای اعضای خانواده را بیان کند 



 فواید درک ساختار خانواده توسط پرستار را توضیح دهد 

 انواع الگوهای رفتاری والدین با فرزندان را نام ببرد 

 

 هدف كلی 

 بازدید منزل و به کارگیری فرایند پرستاری در بررسی وضعیت سلامت خانوادهاصول آشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 مراحل بازدید از منزل را نام ببرد 

 فواید و معایب بازدید از منزل نسبت به بازدید در کلینیک را بیان کند 

 مراحل فرآیند پرستاری خانواده را شرح دهد  

 

 هدف كلی 

  خانواده و روشهای تطابق با آنبحران در آشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 بحران و ویژگی های آن را بیان کند 

 انواع بحران را بشناسد 

 راه کارهای تطابق خانواده با بحران را شرح دهد 

 

 هدف كلی 

  آشنایی با سوء رفتار در خانواده

  اهداف اختصاصی 

 سوء رفتار را تعریف کند 

 زن( را نام ببرد نشانه های سوء رفتار نسبت به همسر( 

 انواع سوء رفتار نسبت به کودکان را نام ببرد 

 نتایج فردی و اجتماعی اعمال خشونت در خانواده را نام ببرد 

 انواع سوء رفتار نسبت به سالمندان را نام ببرد و نشانه های آن را شرح دهد 

 

 هدف كلی 

  آشنایی با خانواده های آسیب پذیر

  اهداف اختصاصی 

  بر آسیب پذیری را شرح دهدعوامل موثر 

 خانواده های آسیب پذیر را نام ببرد 

 مشکلات خانواده های تک سرپرست را بیان کند 

 مهاجرت را تعریف کرده و خدماتی را که پرستاران بهداشت جامعه می توانند به آنها ارائه دهند را ذکر کند  

 

 هدف كلی 

 آشنایی با معلولیت در خانواده



  اهداف اختصاصی 

 معلولیت را تعریف کند و عواملی که موجب معلولیت می شود را نام ببرد 

 اثرات معلولیت بر فرد، خانواده و جامعه را شرح دهد 

 نقش پرستار بهداشت جامعه را در معلولیت شرح دهد  

 

 هدف كلی 

  آشنایی با اعتیاد در خانواده

  اهداف اختصاصی 

 رستار بهداشت جامعه را در ارتباط با اعتیاد توضیح دهدسطوح پیشگیری در اعتیاد را بیان کند و نقش پ 

 عوامل موثر در ایجاد اعتیاد را بیان کند 

 تفاوت اصطلاح اعتیاد دارویی و وابستگی دارویی را بیان کند 

 مشکلات ناشی از مصرف الکل، تنباکو و داروهای توهم زا را بیان کند  

 

 هدف كلی 

  آشنایی با طلاق در خانواده

  اهداف اختصاصی 

 طلاق را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرد 

 علل طلاق را نام ببرد و اثرات طلاق بر والدین، کودکان و جامعه را شرح دهد 

 نقش پرستاران بهداشت جامعه را در طلاق بیان کند 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتر ، ویدوئو پروژکتور ،اسلاید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 



 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 

 
 7931پرستاری سلامت فرد و خانواده، دكتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر 

 

 فصول مربوط به سرفصل درس

بهداشت فردی و عمومی تا ارتقاء سلامت، كبری نوری، محمدحسین وزيری، فريبرز بختیاری، انتشارات بشری 

7933 
 فصول مربوط به سرفصل درس

 
پرستاری سلامت جامعه)سلامت جامعه، سلامت فرد و خانواده، بهداشت محیط(، دكتر اسحق ايلدرآبادی، نشر 

 7931جامعه نگر 

 

 فصول مربوط به سرفصل درس

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله

 گیرد یم قرار استفاده مورد شده منتشر دیجد مقالات جلسه هر به بسته

 
PubMed 

Google scholar 

SID                    
  

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسلاید و ...( علاوه بر کتاب فوق

ضمیمه  آن را فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسییا به تنهایی به عنوان 

 نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسلاید پاور پوینت، منظور  *

 

 

 

 

 

 *محتوانوع 
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



 

  كويیز/ میان ترم( تکوينیآزمون های( 

 خیر   بلی   اید؟نظر گرفتهآزمون در  . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره
 

l 

 

 میان ترم
 

 حضوری

در تاریخ و زمان مشخص شده 

 جهت برگزاری آزمون میان ترم

 

 
   

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

در طول ترم با توجه به مباحث تدریس شده یک تا دو   

 تکلیف در نظر گرفته می شود.

روز از زمان  11

 ارائه تکلیف

روز بعد از 11

دریافت پاسخ 

 تکلیف

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 

 

 

    



 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ..................................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره یموارد ارزشیاب

 9 آزمون میان ترم

 9 آزمون پایان ترم

 5/1 شرکت فعال در کلاس و حضور و غیاب

 5/1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 

 

 مقررات 

           01حداقل نمره قبولي                              

 جلسه3            تعداددفعات مجاز غيبت در كالس          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 ...... درس زمانبندي جدول

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

جلسهههه ا            

01/00/0011 

01-01 

 

مففهوم خففانواده، 

 انواع آن

خههانهه  

 سرانجام

 حضوری

 ،پروژکتور اسفففلاید
ویففدئو پروژکتور و 

کامپیوتر، وایت برد، 

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کلاس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و
 فعالیتها

               جلسهههه د م

40/00/0011 

01-01 

 

خانواده از دیدگاه 

 اسلام

خههانهه  

 سرانجام

 حضوری

 ،پروژکتور اسفففلاید
ویففدئو پروژکتور و 

کامپیوتر، وایت برد، 

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کلاس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و
 فعالیتها

 

          جلسه سوم

0/04/0011            

01-01 

اصففول بهداشففت 

فردی و سفففلامت 

 خانواده

خههانهه  

 مبشری

 حضوری

 ،پروژکتور اسفففلاید
ویففدئو پروژکتور و 

کامپیوتر، وایت برد، 

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کلاس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و
 فعالیتها

       جلسه چهارم

8/04/0011 

01-01 

مراحففل تکففامففل 

خففانواده: وظففایف 

خانواده ونیازهای 

سفففلفامت در هر 

 مرحله

خههانهه  

 مبشری

 حضوری

 ،پروژکتور اسفففلاید
ویففدئو پروژکتور و 

کامپیوتر، وایت برد، 

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کلاس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و
 فعالیتها

 جلسه پنج        

01/04/0011 

01-01 

 

ساختار فعالیتهای 

 خانواده

خههانهه  

 سرانجام

 حضوری

 ،پروژکتور اسفففلاید
ویففدئو پروژکتور و 

کامپیوتر، وایت برد، 

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کلاس در فعال
 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

 جلسه شش 

44/04/0011 

01-01 

اصفففول بففازدیففد 

مففنففزل و بففه 

کفارگیری فرایند 

پفرسفففتففاری در 

بررسففی وضففعیت 

 سلامت خانواده

خههانهه  

 سرانجام

 حضوری

 ،پروژکتور اسفففلاید
ویففدئو پروژکتور و 

کامپیوتر، وایت برد، 

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کلاس در فعال
 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

 جلسه هفت 

00/0/0010 

01-01 

بحران آشففنایی با 

در خففانففواده و 

روشهای تطابق با 

 آن

خههانهه  

 سرانجام

 حضوری

 ،پروژکتور اسفففلاید
ویففدئو پروژکتور و 

کامپیوتر، وایت برد، 
 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم
 حضور و کلاس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

   جلسه هشت 

40/0/0010 

01-01 

 

سفففوء رفتففار در 

 خانواده

خههانهه  

 مبشری

 حضوری
 ،پروژکتور اسفففلاید

ویففدئو پروژکتور و 

کامپیوتر، وایت برد، 
 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم
 حضور و کلاس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها



 

 

 

          جلسهههه نه 

48/0/0010 

01-01 

 

خففانففواده هففای 

 آسیب پذیر

خههانهه  

 سرانجام

 حضوری

 ،پروژکتور اسفففلاید
ویففدئو پروژکتور و 

کامپیوتر، وایت برد، 
 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره
 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کلاس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

     جلسه ده 

00/4/0010        

01-01 

 

مفعففلففولففیففت در 

 خانواده

خههانهه  

 سرانجام

 حضوری
 ،پروژکتور اسفففلاید

ویففدئو پروژکتور و 

کامپیوتر، وایت برد، 
 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره
 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کلاس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

جههلسهههههه 

 یازده 

08/4/0010 

01-01 

 

خههانهه   اعتیاد در خانواده

 سرانجام

 حضوری

 ،پروژکتور اسفففلاید
ویففدئو پروژکتور و 

کامپیوتر، وایت برد، 
 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره
 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کلاس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

جههلسهههههه 

 د ازده 

41/4/0010 

01-01 

 

خههانهه   طلاق در خانواده

 مبشری

 حضوری

 ،پروژکتور اسفففلاید
ویففدئو پروژکتور و 

کامپیوتر، وایت برد، 

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کلاس در فعال
 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها


