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 مقدمه:

 

 نیشود تا بر ا یخانواده ارائه م میمفاه یریجهت فراگ انیدرس با هدف کمک به دانشجو نیا

 لیمسا حلالزم را در  یپرداخته و مهارتها یمشکالت بهداشت صیو تشخ یاساس بتوانند به بررس

 .رندیخانواده بکار گ یو معضالت بهداشت

 

 

 

 

 کارشناسی پرستاریشته تحصیلی:مقطع و ر              پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری دانشکده :

 5/1 :  تعداد واحد سالمت فرد و خانواده یپرستار  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 8-10شنبه  دوروز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 دانشکده پرستاریمکان برگزاری:

 

 مریم صابریمسئول برنامه :  

 مریم صابری حروف الفبا(:مدرسین) به ترتیب 

            مریم صابری تهیه و تنظیم : 

 1398تاریخ تنظیم: دی ماه

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 :عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد 

 -٣اسالم نسبت به خانواده  دگاهید -۲با مفهوم خانواده و انواع آن  ییآشنا -1

با ساختار، عملکرد و فرهنگ خانواده و عوامل  ییآشنا -۴ کیازدواج و مشاوره ژنت

خانواده در هر مرحله  فیخانواده و وظامراحل تکامل  -۵ وادهموثر بر بهداشت خان

بحران در  -۷ از منزل دیبا اصول بازد ییدر خانواده و آشنا یپرستار ندیفرا -۶

و علل  یبزهکار -1۰در خانواده  تیمعلول -9سوء رفتار در خانواده  -۸خانواده 

 هطالق در خانواد -1۲در خانواده  ادیاعت -11به آن  شیگرا

 

 
 

 هدف کلی 

 با مفهوم خانواده و انواع آن ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند.  فیمختلف تعر دگاهیخانواده را از د

 و مشترک در خانواده را نام ببرد.  یکل اتیخصوص

 کند.  فیانواع خانواده را توص

 .دینما سهیمقا گریکدیبا  اتیانواع خانواده را از لحاظ ساختار و خصوص

 هدف کلی 

 

 اسالم نسبت به خانواده دگاهیدآشنایی دانشجو با 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند.  انیازدواج از نظر اسالم را ب دیفوا

 کند.  انیازدواج را از نظر اسالم ب تیاهم

 همسر را شرح دهد. نشیگز یارهایمع

 دهد. حیحقوق خانواده در اسالم را توض 



 

 هدف کلی 

 کیازدواج و مشاوره ژنت لیهدف کآشنایی دانشجو با 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .دینما انیبهداشت قبل از ازدواج و موارد مشاوره قبل از ازدواج را ب تیهما

 را شرح دهد. کیمشاوره ژنت تیمفهوم و اهم 

 کند. انیرا ب یکیکاربرد موارد مشاوره ژنت 

 را نام ببرد.  یکیمراحل مشاوره ژنت 

 کند. انیب کیرا در مشاوره ژنت یریشگیاقدامات پ

 هدف کلی  

 ساختار، عملکرد و فرهنگ خانواده و عوامل موثر بر بهداشت خانوادهآشنایی دانشجو با 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 فیرا توص کیبتواند ابعاد ساختار خانواده را نام برده وهر  دیدوره با انیدر پا دانشجو

 کند. 

 کند.  حیوالدي ومراحل آن را تشر شنق رشیعوامل مهم در پذ

 کند.  حیعملکرد خانواده را تشر

 کند.  فیفرهنگ خانواده را توص

 کند. ستیسالم ومؤثر را ل يخانواده  کیمشخصات 

 هدف کلی 

خانواده در هر  فیتکامل خانواده و وظا مراحلانتقال اطالعات به دانشجو در رابطه با 

 مرحله

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد .  حیرا توض ادهمراحل تکامل خانو



 دهد.  حیاز مراحل رشد خانواده توض کیخانواده را درهر یتکامل فیوظا

خانواده  یاز مراحل زندگ کیونقش پرستار بهداشت جامعه را درهر یمداخالت بهداشت

 کند. انیب

 هدف کلی 

 از منزل دیبا اصول بازد ییدر خانواده و آشنا يپرستار ندیفراآشنایی دانشجو با 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

کند.  انیدر خانواده را ب يپرستار ندیفرا تیبتواند مفهوم وأهم دیدوره با انیدر پا دانشجو

 دهد حیدر خانواده را نام برده و توض يپرستار ندیمراحل فرا

 هدف کلی 

 در خانواده بحرانآشنایی دانشجو با 
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد.  دهنموده واهمیت بحران در خانوا فیبحران را تعر

 دهد.  حینام برده و توضانواع بحران را 

 کند.  فیمراحل بحران را توص

 عکس العمل نسبت به بحران را شرح دهد.  

 دهد.  حیتطابق خانواده با بحران را توض یروش ها

 .مراحل مداخله در بحران خانواده را شرح دهد

 .دینما ستیبحران در خانواده را ل امدیعوامل مؤثر بر پ 

 

 هدف کلی 

 رفتار در خانواده سوءانتقال اطالعات به دانشجو در رابطه با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .دینما فیرفتار نسبت به کودکان را تعر سوء

 آنان را شرح دهد.  یانواع. سوء رفتار نسبت به کودکان را نام برده و نشانه ها 



 آنان را شرح دهد.  ینام برده و نشانه ها أنواع. سوء رفتار نسبت به زنان را

 . دیعلل و عوامل مؤثر در بروز سوء رفتار نسبت به زنان را تشرح نما

 کند.  فیسوء رفتار به سالمندان را تعر

 آنان را شرح دهد. یرفتار نسبت به سالمندان را نام برده و نشانه ها وءانواع س

 .دیه سالمندان را تشرح نماعلل و عوامل مؤثر در بروز سوء رفتار نسبت ب
 

 هدف کلی 

 در خانواده تیمعلولنتقال اطالعات به دانشجو در رابطه با ا

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند.  فیرا توص تیمعلول

 کند.  انیآنرا ب يها یژگیو و تیانواع معلول

 کند.  انیرا ب تیدر معلول يریشگیسطوح پ

 .را شرح دهد تیبهداشت جامعه در معلولنقش پرستار 

 هدف کلی 

 در خانواده يبزهکارآشنایی دانشجو با 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 توجه به آن را در جامعه شرح دهد. تینموده و اهم فیعررا ت يبزهکار

 را شرح دهد.  يبه بزهکار شیعلل گرا 

 دهد.  حیرا توض ياز بزهکار يریشگینحوه پ

 .کند فیتوص ریپذ بیآس يخانواده ها نگونهینقش پرستار بهداشت جامعه را در ا

 هدف کلی 

 در خانواده ادیاعتاهمیت نقش پرستار در 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 آن را بر سالمت فرد و خانواده و جامعه شرح دهد.  رینموده و تاث فیرا تعر ادیاعت



 را نام ببرد.  ادیاعت جادیعوامل موثر بر ا

 دهد.  حیآنها را توض یو روان یانواع مواد مخدر و اثرات جسم

 حیتشر ختلفرا در سطوح م ادیاز اعت يریشگیرا شرح دهد پ ادیاعت جادیعوامل موثر بر ا

 . دینما

 .کند انیب ادیرا در ارتباط با اعت نقش پرستار بهداشت جامعه

 هدف کلی 

 

 در خانواده طالقآشنایی دانشجو با 

  اهداف اختصاصی 

 .ردبعلل طالق را نام ب

 دهد.  حیرا توضطالق  یبررس تیاهم 

 دهد. حیتک سرپرست را تشر يمشکالت خانواده ها

 

 روش آموزش 
 

 سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ

 شرایط اجراء

 

  امکانات آموزشی بخش 
  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

   آموزش دهنده 
   :مریم صابریاساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلی درسی: 

 1397،  بهداشت پرستاری درسنامه ،اسحق بادي آ ایلدر 

  ،١٣٩٣تهران، پرستارى سالمت فرد و خانواده، دکتر وحیده حسینى و مطهره حسینى ، نشر جامعه نگر 

 Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing: Population-centered Health Care 

 Allender TA, Rector Ch, Warner KD. Community Health Nursing Promoting & 

protecting the public health (2014) 7th ed. Wolter kluwer Lippincott, williams & 

wilkins 

 



  ارزشیابی 
 

 نحوه ارزشیابی         

 امتحان میان ترم

 امتحان پایان ترم

 حضور منظم و فعال سر کالس

 

 
 

  نحوه محاسبه نمره کل 

 نمره ١حضور منظم و فعال در کالس 

 نمره ٩ارزشیابی میان ترم 

 نمره ١0ارزشیابی پایان ترم 

 

 مقررات 

    10حداقل نمره قبولي                                     

 جلسه 3  تعداددفعات مجاز غيبت در كالس           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 بهداشت جامعه درس زمانبندي جدول

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

موضوع 

 جلسه
 مدرس

نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

3/7/1398 8-١0 

با  ییآشنا

مفهوم 

خانواده و 

 انواع آن

 مریم صابري

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

10/7/1398 8-١0 

 دگاهید

اسالم نسبت 

 به خانواده

 مریم صابري

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

17/7/1398 8-١0 

ازدواج و 

مشاوره 

 کیژنت

 مریم صابري

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

24/7/1398 8-١0 

با  ییآشنا

ساختار، 

عملکرد و 

فرهنگ 

خانواده و 

عوامل موثر 

بر بهداشت 

 وادهخان

 مریم صابري

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

1/8/1398 8-١0 

مراحل 

تکامل 

خانواده و 

 فیوظا

خانواده در 

 هر مرحله

 مریم صابري

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 آموزش مجازي

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

8/8/1398 8-١0 

 ندیفرا

در  یپرستار

خانواده و 

با  ییآشنا

 دیاصول بازد

 از منزل

 

 مریم صابري

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

 آزمون میان ترم ١0-8 22/8/1398



29/8/1398 8-١0 
بحران در 

 خانواده
 مریم صابري

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

6/9/1398 8-١0 
سوء رفتار 

 در خانواده
 مریم صابري

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

13/9/1398 8-١0 
در  تیمعلول

 خانواده
 صابريمریم 

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

20/9/1398 ١-١٣5 

و  یبزهکار

 شیعلل گرا

 به آن

 مریم صابري

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

27/9/1398 8-١0 
در  ادیاعت

 خانواده
 مریم صابري

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

4/10/1398 8-١0 
طالق در 

 هخانواد
 مریم صابري

سخنرانی، 

و پاسخ، پرسش 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

 

 


