
 
 

 

  

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 11/11/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                      دوشنبهروز:     پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه  مسئول درس: 1/7تعداد واحد:

 ناهید وطن خواه :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 مفهوم خانواده، انواع آن:  جلسهعنوان 

 آشنایی با مفهوم خانواده و انواع آن:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو بايد بتواند::  اختصاصیاهداف 
 را از دیدگاههای مختلف تعریف کند خانواده 

 انواع خانواده را نام ببرد 

 وظایف و کارکردهای خانواده را بیان کند 

 ترکیبی       /     مجازی        /           حضوری  روش آموزش :  

 ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        :   تکلیف          /          پ فعالیت آموزشی

 میان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 7931پرستاری سلامت فرد و خانواده، دکتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ،سلامت فرد و خانواده ،پرستاری سلامت جامعه)سلامت جامعه
7931 

 دقيقه 14     :مدت زمان :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  04مدت زمان:    

  دقيقه 14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني لارستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 جلسه دوم
 

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

  02/11/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                     دوشنبه روز:     پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه مسئول درس: 1/7تعداد واحد:

 ناهید وطن خواه :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 دیدگاه اسلامخانواده از :  جلسهعنوان 

 خانواده از دیدگاه اسلامآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 دگاه اسلام را نام ببردمهمترین اهداف و کارکردهای خانواده از دی 

  همسر خوب را از دیدگاه اسلام بیان کندویژگی های 

  کندعواملی که در انتخاب همسر نقش دارد را بیان 

 حقوق خانواده در اسلام را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        /        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

 7931پرستاری سلامت فرد و خانواده، دکتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ، سلامت فرد و خانواده ،پرستاری سلامت جامعه)سلامت جامعه
7931 

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  04مدت زمان:    

  دقيقه 14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سوم
 

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 0/10/1044  تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                دوشنبهروز:     پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری واحد: نوع
 

  تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه مسئول درس: 1/7تعداد واحد:

 نرگس مبشری :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اصول بهداشت فردی و سلامت خانواده:  جلسهعنوان 

 اصول بهداشت فردی و سلامت خانوادهآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد 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 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

 7931پرستاری سلامت فرد و خانواده، دکتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ،سلامت فرد و خانواده ،سلامت جامعه)سلامت جامعهپرستاری 
7931 

 بهداشت فردی و عمومی تا ارتقاء سلامت، کبری نوری، محمدحسین وزیری، فریبرز بختیاری، انتشارات بشری

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  04مدت زمان:    

  دقيقه 14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه چهارم
 

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 9/10/1044  تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                   دوشنبهروز:    پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه مسئول درس: 1/7تعداد واحد:

 نرگس مبشری :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مراحل تکامل خانواده: وظایف خانواده ونیازهای سلامت در هر مرحله:  جلسهعنوان 

 در هر مرحلهراحل تکامل خانواده: وظایف خانواده ونیازهای سلامت مآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 مفهوم تئوری تکاملی خانواده را بیان کند 

  بیان کندوظایف تکاملی خانواده را در هر یک از مراحل چرخه زندگی 

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

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

 7931خانواده، دکتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر پرستاری سلامت فرد و  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ،سلامت فرد و خانواده ،پرستاری سلامت جامعه)سلامت جامعه
7931 

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  04مدت زمان:    

  دقيقه 14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 

 
 جلسه پنجم

 

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 11/10/1044   تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                      یکشنبه روز:     پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه مسئول درس: 1/7تعداد واحد:

 ناهید وطن خواه :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ساختار فعالیتهای خانواده:  جلسهعنوان 

 ساختار فعالیتهای خانوادهآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  دهدساختار و عملکرد خانواده را شرح 

 نقشهای اعضای خانواده را بیان کند 

 فواید درک ساختار خانواده توسط پرستار را توضیح دهد 

 انواع الگوهای رفتاری والدین با فرزندان را نام ببرد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت برد، ماژیک ویدئو پروژکتور و، اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 /          پروژه           فعالیت آموزشی :   تکلیف      

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

 7931پرستاری سلامت فرد و خانواده، دکتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ،سلامت فرد و خانواده ،پرستاری سلامت جامعه)سلامت جامعه
7931 

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  04مدت زمان:    

  دقيقه 14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جلسه ششم
 

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 00/10/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                       دوشنبه روز:    پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه مسئول درس: 1/7تعداد واحد:

 ناهید وطن خواه :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اصول بازدید منزل و به کارگیری فرایند پرستاری در بررسی وضعیت سلامت خانواده:  جلسهعنوان 

 اصول بازدید منزل و به کارگیری فرایند پرستاری در بررسی وضعیت سلامت خانوادهآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  منزل را نام ببردمراحل بازدید از 

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

 مراحل فرآیند پرستاری خانواده را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 برد، ماژیک ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت، اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

 7931پرستاری سلامت فرد و خانواده، دکتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ،سلامت فرد و خانواده ،پرستاری سلامت جامعه)سلامت جامعه
7931 

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  04مدت زمان:    

  دقيقه 14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هفتم
 

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 12/1/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                       دوشنبهروز:     پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه مسئول درس: 1/7تعداد واحد:

 ناهید وطن خواه :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بحران در خانواده و روشهای تطابق با آن:  جلسهعنوان 

 بحران در خانواده و روشهای تطابق با آنآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 بحران و ویژگی های آن را بیان کند 

 انواع بحران را بشناسد 

 راه کارهای تطابق خانواده با بحران را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

 7931سلامت فرد و خانواده، دکتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر پرستاری  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر ،سلامت فرد و خانواده  ،پرستاری سلامت جامعه)سلامت جامعه
7931 

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  04مدت زمان:    

  دقيقه 14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هشتم
 

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 00/1/1041  تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                      دوشنبه روز:     پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه مسئول درس: 1/7واحد:تعداد 

 نرگس مبشری :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سوء رفتار در خانواده:  جلسهعنوان 

 آشنایی با سوء رفتار در خانواده:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 سوء رفتار را تعریف کند 

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

 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 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

 7931حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر پرستاری سلامت فرد و خانواده، دکتر سید وحیده  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ،سلامت فرد و خانواده ،پرستاری سلامت جامعه)سلامت جامعه
7931 

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  04مدت زمان:    

  دقيقه 14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 نهم  جلسه
 

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 01/1/1041  تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                     دوشنبه روز:    پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه مسئول درس: 1/7تعداد واحد:

 ناهید وطن خواه :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آزمون میانترم  : جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکپروژکتوراسلاید  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  پایان ترم

 7931پرستاری سلامت فرد و خانواده، دکتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر  منبع درس :

جامعه)سلامت جامعه، سلامت فرد و خانواده، بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر پرستاری سلامت 
7931 

 مدت زمان:     دقيقه :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :  دقيقه

 مدت زمان :  دقيقه

 مدت زمان:    دقيقه

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 دهم  جلسه
 

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 10/0/1041  تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                     دوشنبه روز:    پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه مسئول درس: 1/7تعداد واحد:

 ناهید وطن خواه :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 خانواده های آسیب پذیر : جلسهعنوان 

 خانواده های آسیب پذیرآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 عوامل موثر بر آسیب پذیری را شرح دهد 

 خانواده های آسیب پذیر را نام ببرد 

 مشکلات خانواده های تک سرپرست را بیان کند 

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

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        /          پفعالیت آموزشی :   تکلیف          

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

 7931پرستاری سلامت فرد و خانواده، دکتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ،سلامت فرد و خانواده ،پرستاری سلامت جامعه)سلامت جامعه
7931 

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  04مدت زمان:    

  دقيقه 14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 يازدهم  جلسه
 

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 19/0/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                    دوشنبه روز:     پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه مسئول درس: 1/7تعداد واحد:

 ناهید وطن خواه :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 معلولیت در خانواده:  جلسهعنوان 

 آشنایی با معلولیت در خانواده:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

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

 اثرات معلولیت بر فرد، خانواده و جامعه را شرح دهد 

  معلولیت شرح دهدنقش پرستار بهداشت جامعه را در 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 ترم عنوان و نوع آزمون :  پایان

 7931پرستاری سلامت فرد و خانواده، دکتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ،سلامت فرد و خانواده ،پرستاری سلامت جامعه)سلامت جامعه
7931 

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  04مدت زمان:    

  دقيقه 14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دهمجلسه دواز
 

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 01/0/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                    دوشنبه روز:     پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه مسئول درس: 1/7تعداد واحد:

 ناهید وطن خواه :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اعتیاد در خانواده:  جلسهعنوان 

 آشنایی با اعتیاد در خانواده:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند:دانشجو بايد 

 سطوح پیشگیری در اعتیاد را بیان کند و نقش پرستار بهداشت جامعه را در ارتباط با اعتیاد توضیح دهد 

 عوامل موثر در ایجاد اعتیاد را بیان کند 

 تفاوت اصطلاح اعتیاد دارویی و وابستگی دارویی را بیان کند 

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

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 ترم عنوان و نوع آزمون : پایان

 7931پرستاری سلامت فرد و خانواده، دکتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ،سلامت فرد و خانواده ،پرستاری سلامت جامعه)سلامت جامعه
7931 

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  04مدت زمان:    

  دقيقه 14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دهمسيزجلسه 
 

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 0/0/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                      شنبه دوروز:     پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه مسئول درس: 1/7واحد:تعداد 

 نرگس مبشری :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 طلاق در خانواده:  جلسهعنوان 

 آشنایی با طلاق در خانواده:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 ببرد طلاق را تعریف کرده و انواع آن را نام 

 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 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 برد، ماژیک ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت، اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

 7931پرستاری سلامت فرد و خانواده، دکتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ،سلامت فرد و خانواده ،پرستاری سلامت جامعه)سلامت جامعه
7931 

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  04مدت زمان:    

  دقيقه 14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 دهمچهارجلسه 
 

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 9/0/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                      شنبه دوروز:     پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه مسئول درس: 1/7تعداد واحد:

 نرگس مبشری :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 رفع اشکال  :  جلسهعنوان 

 :  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  پایان ترم

 7931پرستاری سلامت فرد و خانواده، دکتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر  منبع درس :

دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر پرستاری سلامت جامعه)سلامت جامعه، سلامت فرد و خانواده، بهداشت محیط(، 
7931 

 مدت زمان:     دقيقه :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :  دقيقه

 مدت زمان :  دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دهمسيزجلسه 
 

 کارشناسی،پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 11/0/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 71-71ساعت:                      شنبه دوروز:     پرستاری سلامت فرد و خانوادهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 ناهید وطن خواه مسئول درس: 1/7تعداد واحد:

 ناهید وطن خواه  :مدرس دقیقه 09مدت كلاس: 

 77/77/7099 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 رفع اشکال :  جلسهعنوان 

 :  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 ترم عنوان و نوع آزمون :  پایان

 7931پرستاری سلامت فرد و خانواده، دکتر سید وحیده حسینی و مطهره حسینی، نشر جامعه نگر  منبع درس :

پرستاری سلامت جامعه)سلامت جامعه، سلامت فرد و خانواده، بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر 
7931 

 مدت زمان:     دقيقه :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :  دقيقه

 مدت زمان :  دقيقه

 مدت زمان:    دقيقه

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 


