
 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 کارشناسی/پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:   پرستاری                          آموزشی:گروه                                     پرستاری:    دانشکده

 14/11/1398تاريخ ارائه درس : 1398-99نيم سال دوم سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                    دوشنبهروز:           پرستارى سالمت فرد و خانواده  نام درس )واحد(  :  

 50تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1.5تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت كالس: 
 مريم صابری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 1398تاريخ تنظيم: در ماه 
 

 پرستارى سالمت فرد و خانوادهعنوان درس : 

 آشنايى با مفهوم خانواده و انواع آن   هدف کلی درس :  

 خانواده را از ديدگاه مختلف  تعريف کند. اهداف جزئی : 

 خصوصیات کلى و مشترك در خانواده را نام ببرد. 

 انواع خانواده را توصیف کند. 

 انواع خانواده را از لحاظ ساختار و خصوصیات با يکديگر مقايسه نمايد.

 سخنرانى، پرسش و پاسخ، بحث گروهى          روش آموزش :              

 اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر، وايت برد ، ماژيكامکانات آموزشی : 

پرستارى  ١٣٩٣پرستارى سالمت فرد و خانواده، دکتر وحیده حسینى و مطهره حسینى ، نشر جامعه نگر، تهران،  منبع درس  :
 بهداشت خانواده، میمنت حسینى و همکاران، آخرين چاپ، تهران، نشر بشرى

  دقيقه    10  :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 

 دومجلسه 
 

 کارشناسی/پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                              گروه آموزشی: پرستاری                                 پرستاری :  دانشکده

 21/11/1398تاريخ ارائه درس : 1398-99نيم سال دوم سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                    دوشنبهروز:           پرستارى سالمت فرد و خانواده  نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

 

 پرستارى سالمت فرد و خانوادهعنوان درس : 

 اسالم نسبت به خانوادهديدگاه هدف کلی درس :  

 فوايد ازدواج از نظر اسالم را بیان کند.  اهداف جزئی : 

 اهمیت ازدواج را از نظر اسالم بیا ن کند.  

 رهاى گزينش همسر را شرح دهد. معیا

 حقوق خا نواده در اسالم را توضیح دهد.

 سخنرانى، پرسش و پاسخ، بحث گروهى          روش آموزش :              

 اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر، وايت برد ، ماژيكامکانات آموزشی : 

پرستارى  ١٣٩٣پرستارى سالمت فرد و خانواده، دکتر وحیده حسینى و مطهره حسینى ، نشر جامعه نگر، تهران،  منبع درس  :
 بشرىبهداشت خانواده، میمنت حسینى و همکاران، آخرين چاپ، تهران، نشر 

  دقيقه    10مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی/پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                          پرستاریگروه آموزشی:                         پرستاری             :  دانشکده

 28/11/1398 تاريخ ارائه درس : 1398-99نيم سال دوم سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                    دوشنبهروز:           پرستارى سالمت فرد و خانواده  نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

 

 خانوادهپرستارى سالمت فرد و عنوان درس : 

 ازدواج و مشاوره ژنتیك    هدف کلی درس :  

 اهمیت بهداشت قبل از ازدواج و موارد مشاوره قبل از ازدواج را بیان نمايد.  اهداف جزئی : 

 مفهوم و اهمیت مشاوره ژنتیك را شرح دهد.  

 کاربرد موارد مشاوره ژنتیکى  برا يان کند.  

 مراحل مشاوره ژنتیکى را نام ببرد.  

 اقدامات پیشگیرى را در مشاوره ژنتیك بیان کند.

 سخنرانى، پرسش و پاسخ، بحث گروهى          روش آموزش :              

 اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر، وايت برد ، ماژيكامکانات آموزشی : 

پرستارى  ١٣٩٣مطهره حسینى ، نشر جامعه نگر، تهران، پرستارى سالمت فرد و خانواده، دکتر وحیده حسینى و  منبع درس  :
 بهداشت خانواده، میمنت حسینى و همکاران، آخرين چاپ، تهران، نشر بشرى

  دقيقه    10مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی/پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:      پرستاری                        گروه آموزشی:                                      : پرستاریدانشکده

 5/12/1398تاريخ ارائه درس : 1398-99نيم سال دوم سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                    دوشنبهروز:           پرستارى سالمت فرد و خانواده  نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

 

 پرستارى سالمت فرد و خانوادهعنوان درس : 

 آشنايى با ساختار، عملکرد و فرهنگ خانواده و عوامل موثر بر بهداشت خانواده    هدف کلی درس :  

 ابعاد ساختارخانواده را نام برده وهر يك را توصیف کند. اهداف جزئی : 

 عوامل مهم در پذيرش نقش والدى ومراحل آن را تشريح کند.  

 عملکردخانواده را تشريح کند. 

 فرهنگ خانواده را توصیف کند. 

 مشخصات يك خانواده ى سالم ومؤثررا لیست کند.

 ، بحث گروهى          سخنرانى، پرسش و پاسخروش آموزش :              

 اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر، وايت برد ، ماژيكامکانات آموزشی : 

پرستارى  ١٣٩٣پرستارى سالمت فرد و خانواده، دکتر وحیده حسینى و مطهره حسینى ، نشر جامعه نگر، تهران،  منبع درس  :
 آخرين چاپ، تهران، نشر بشرىبهداشت خانواده، میمنت حسینى و همکاران، 

  دقيقه    10مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی/پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاری          گروه آموزشی:                                        پرستاری:   دانشکده

 12/12/1398 تاريخ ارائه درس : 1398-99نيم سال دوم سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                    دوشنبهروز:           پرستارى سالمت فرد و خانواده  نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

 

 پرستارى سالمت فرد و خانوادهعنوان درس : 

 مراحل تکامل خانواده و وظايف خانواده در هر مرحله   هدف کلی درس :  

 مراحل تکامل خانواده را توضیح دهد . اهداف جزئی : 

 وظايف تکاملى خانواده را درهريك از مراحل رشد خانواده توضیح دهد.  

 درهريك ازمراحل زندگى خانواده بیان کند.مداخالت بهداشتى ونقش پرستاربهداشت جامعه را 

 سخنرانى، پرسش و پاسخ، بحث گروهى          روش آموزش :              

 اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر، وايت برد ، ماژيكامکانات آموزشی : 

پرستارى  ١٣٩٣حسینى ، نشر جامعه نگر، تهران، پرستارى سالمت فرد و خانواده، دکتر وحیده حسینى و مطهره  منبع درس  :
 بهداشت خانواده، میمنت حسینى و همکاران، آخرين چاپ، تهران، نشر بشرى

  دقيقه    10مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ششمجلسه 
 

 کارشناسی/پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                                 پرستاریگروه آموزشی:                            :   پرستاریدانشکده

 19/12/1398 تاريخ ارائه درس : 1398-99نيم سال دوم سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                    دوشنبهروز:           پرستارى سالمت فرد و خانواده  نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

 

 پرستارى سالمت فرد و خانوادهعنوان درس : 

 فرايند پرستارى در خانواده و آشنايى با اصول بازديد از منزل   هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 مفهوم واهمیت فرايند پرستارى درخانواده را بیان کند.  

 مراحل فرايند پرستارى درخانواده را نام برده وتوضیح دهد.

 سخنرانى، پرسش و پاسخ، بحث گروهى          روش آموزش :              

 اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر، وايت برد ، ماژيكامکانات آموزشی : 

پرستارى  ١٣٩٣پرستارى سالمت فرد و خانواده، دکتر وحیده حسینى و مطهره حسینى ، نشر جامعه نگر، تهران،  منبع درس  :
 بهداشت خانواده، میمنت حسینى و همکاران، آخرين چاپ، تهران، نشر بشرى

  دقيقه    10مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی/پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                    گروه آموزشی: پرستای                                                 : پرستاریدانشکده

 25/1/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-99نيم سال دوم سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                    دوشنبهروز:           پرستارى سالمت فرد و خانواده  نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

 

 پرستارى سالمت فرد و خانوادهعنوان درس : 

     خانوادهبحران در آشنايى با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 روش هاى تطابق خانواده با بحران را توضیح دهد.  

 مراحل مداخله در بحران خانواده را شرح دهد  عوامل مؤثربرپیامد بحران درخانواده را لیست نمايد.

 سخنرانى، پرسش و پاسخ، بحث گروهى          روش آموزش :              

 پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر، وايت برد ، ماژيكاساليد امکانات آموزشی : 

پرستارى  ١٣٩٣پرستارى سالمت فرد و خانواده، دکتر وحیده حسینى و مطهره حسینى ، نشر جامعه نگر، تهران،  منبع درس  :
 بهداشت خانواده، میمنت حسینى و همکاران، آخرين چاپ، تهران، نشر بشرى

  دقيقه    10مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی/پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                                پرستاری:   دانشکده

 1/2/1398 تاريخ ارائه درس : 1398-99نيم سال دوم سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                    دوشنبهروز:           پرستارى سالمت فرد و خانواده  نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

 

 پرستارى سالمت فرد و خانوادهعنوان درس : 

 سوء رفتار در خانواده    هدف کلی درس :  

 مفهوم سوء رفتاردرخانواده را بیان کند.  ▪اهداف جزئی : 

 سوء رفتار نسبت به کودکان را تعريف نمايد. 

 انواع. سوء رفتار نسبت به کودکان ر ا نام برده و نشانه هاى انان را شرح دهد. 

 سوء رفتاربه همسر)زنان(را تعريف کند.  

 انواع. سوء رفتار نسبت به زنان ر ا نام برده و نشانه هاى انان را شرح دهد.  

 راههاى تشخیص انواع. سوء رفتار نسبت به زنان را توضیح دهد.  

 سوء رفتاربه سالمندان را تعريف کند.  

 انواع. سوء رفتار نسبت به سالمندان ر ا نام برده و نشانه هاى انان را شرح دهد. 

 سخنرانى، پرسش و پاسخ، بحث گروهى          ش :              روش آموز

 اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر، وايت برد ، ماژيكامکانات آموزشی : 

پرستارى  ١٣٩٣پرستارى سالمت فرد و خانواده، دکتر وحیده حسینى و مطهره حسینى ، نشر جامعه نگر، تهران،  منبع درس  :
 خانواده، میمنت حسینى و همکاران، آخرين چاپ، تهران، نشر بشرى بهداشت

  دقيقه    10مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسی/پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:    پرستاری                             گروه آموزشی:           :    پرستاری                     دانشکده

 8/2/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-99نيم سال دوم سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                    دوشنبهروز:           پرستارى سالمت فرد و خانواده  نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1.5تعداد واحد:

 الفبا(: مريم صابری مدرسين) به ترتيب حروف دقيقه 90مدت كالس: 

 

 پرستارى سالمت فرد و خانوادهعنوان درس : 

 معلولیت در خانوادههدف کلی درس :  

 معلولیت را توصیف کند.  اهداف جزئی : 

 انواع معلولیت و ويژگى هاى آنرا بیان کند.  

 سطوح پیشگیرى درمعلولیت رابیان کند.  

 دهد. نقش پرستار بهداشت جامعه در معلولیت را شرح

 سخنرانى، پرسش و پاسخ، بحث گروهى          روش آموزش :              

 اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر، وايت برد ، ماژيكامکانات آموزشی : 

پرستارى  ١٣٩٣پرستارى سالمت فرد و خانواده، دکتر وحیده حسینى و مطهره حسینى ، نشر جامعه نگر، تهران،  منبع درس  :
 بهداشت خانواده، میمنت حسینى و همکاران، آخرين چاپ، تهران، نشر بشرى

  دقيقه    10مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 دهمجلسه 
 

 کارشناسی/پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:        گروه آموزشی: پرستاری                                                        پرستاری:   دانشکده

 15/2/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-99نيم سال دوم سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                    دوشنبهروز:           پرستارى سالمت فرد و خانواده  نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

 

 پرستارى سالمت فرد و خانوادهعنوان درس : 

 بزهکارى و علل گرايش به آنهدف کلی درس :  

 بزهکارى را تعريف نموده و اهمیت توجه به آن را در جامعه شرح دهد.  اهداف جزئی : 

 علل گرايش به بزهکارى را شرح دهد.  

 نحوه پیشگیرى از بزهکارى را توضیح دهد.  

 نقش پرستار بهداشت جامعه را دراينگونه خانوادههاى آسیب پذير توصیف کند.

 سخنرانى، پرسش و پاسخ، بحث گروهى          روش آموزش :              

 ماژيكاساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر، وايت برد ، امکانات آموزشی : 

پرستارى  ١٣٩٣پرستارى سالمت فرد و خانواده، دکتر وحیده حسینى و مطهره حسینى ، نشر جامعه نگر، تهران،  منبع درس  :
 بهداشت خانواده، میمنت حسینى و همکاران، آخرين چاپ، تهران، نشر بشرى

  دقيقه    10مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 يازدهمجلسه 
 

 کارشناسی/پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                                 پرستاریگروه آموزشی:                                  پرستاری:  دانشکده

 22/2/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-99نيم سال دوم سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                    دوشنبهروز:           پرستارى سالمت فرد و خانواده  نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

 

 پرستارى سالمت فرد و خانوادهعنوان درس : 

 اعتیاد  در خانواده   هدف کلی درس :  

 اعتیاد را تعريف نموده و تاثیر آن را بر سالمت فرد و خانواده و جامعه شرح دهد.  اهداف جزئی : 

 عوامل موثر بر ايجاد اعتیاد را نام ببرد.  

 انواع مواد مخدر و اثرات جسمى و روانى آنها را توضیح دهد.  

 عوامل موثر بر ايجاد اعتیاد راشرح دهد  

 وح مختلف تشريح نمايد  نقش پرستار بهداشت جامعه را در ارتباط با اعتیاد بیان کند.پیشگیرى از اعتیاد را در سط

 سخنرانى، پرسش و پاسخ، بحث گروهى          روش آموزش :              

 اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر، وايت برد ، ماژيكامکانات آموزشی : 

پرستارى  ١٣٩٣فرد و خانواده، دکتر وحیده حسینى و مطهره حسینى ، نشر جامعه نگر، تهران، پرستارى سالمت  منبع درس  :
 بهداشت خانواده، میمنت حسینى و همکاران، آخرين چاپ، تهران، نشر بشرى

  دقيقه    10مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دوازدهمجلسه 
 

 کارشناسی/پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                                    گروه آموزشی: پرستاری                               : پرستاریدانشکده

 29/2/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-99نيم سال دوم سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                    دوشنبهروز:           پرستارى سالمت فرد و خانواده  نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50دانشجويان  : تعداد

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1.5تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

 

 پرستارى سالمت فرد و خانوادهعنوان درس : 

 طالق در خانوادههدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 علل طالق را نام برده و اهمیت بررسى آن را توضیح دهد.  

 مشکالت خانواده هاى تك سرپرست را تشريح دهد.

 سخنرانى، پرسش و پاسخ، بحث گروهى          روش آموزش :              

 اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر، وايت برد ، ماژيكامکانات آموزشی : 

پرستارى  ١٣٩٣پرستارى سالمت فرد و خانواده، دکتر وحیده حسینى و مطهره حسینى ، نشر جامعه نگر، تهران،  : منبع درس 
 بهداشت خانواده، میمنت حسینى و همکاران، آخرين چاپ، تهران، نشر بشرى

  دقيقه    10مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


