
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

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

 نیمسال دوم تاريخ ارائه درس: 0911-0011:   سال تحصیلی

 8-01 ساعت:                            چهارشنبه روز:  فرد و خانوادهسالمت پرستاری :  نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 حامد دالم :مدرس مجازی -دقیقه  95مدت کالس: 

 22/01/0911تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 مفهوم خانواده و انواع آن و همچنین مفهوم خانواده از ديدگاه اسالم:  جلسهعنوان 

 خانواده و انواع آن و همچنین مفهوم خانواده از دیدگاه اسالم آشنا خواهد شد.در این جلسه، دانشجو با مفهوم :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بتواند مفهوم خانواده را تعریف کند و انوع آن را ذکر کند.

 دانشجو بتواند مفهوم خانواده از دیدگاه اسالم را شرح دهد.
 دهد.دانشجو بتواند مفهوم پرستاری خانواده را شرح 

 دانشجو بتواند تئوری های کار با خانواده را بیان نماید.

 ترکیبی       /         *مجازی    حضوری         /    روش آموزش :  

 ، اینترنت و نرم افزارهای تولید محتواکامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          * فعالیت آموزشی :   تکلیف

 آزمون میان ترم و پایان ترم تستیعنوان و نوع آزمون : 

 چاپ –انتشارات جامعه نگر  –ترجمه و تالیف دکتر سید وحیده حسینی  –کتاب پرستاری سالمت فرد و خانواده  منبع درس :
7931 

 دقیقه      :مدت زمان (های حضوری تکمیل گردد. جهت کالسصرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دوم جلسه
 

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

 نیمسال دوم تاريخ ارائه درس: 0911-0011:   سال تحصیلی

 8-01 ساعت:                            چهارشنبه روز:  فرد و خانوادهسالمت پرستاری :  نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 حامد دالم :مدرس مجازی -دقیقه  95مدت کالس: 

 22/01/0911تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 ساختار و فعالیت های خانوادهمفهوم :  جلسهعنوان 

 آشنا خواهد شد. ساختار و فعالیت های خانوادهدر این جلسه، دانشجو با مفهوم جلسه : هدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 عملکرد خانواده را تعریف کند.دانشجو بتواند مفهوم 
 خانواده را شرح دهد.ساختار دانشجو بتواند مفهوم 
 را شرح دهد. ارتباط در خانوادهدانشجو بتواند مفهوم 

 را بیان نماید. مفهوم تصمیم گیری در خانوادهدانشجو بتواند 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 ، اینترنت و نرم افزارهای تولید محتواکامپیوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 میان ترم و پایان ترم تستیعنوان و نوع آزمون : آزمون 

 چاپ –انتشارات جامعه نگر  –ترجمه و تالیف دکتر سید وحیده حسینی  –کتاب پرستاری سالمت فرد و خانواده  منبع درس :
7931 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 سوم جلسه
 

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

 نیمسال دوم تاريخ ارائه درس: 0911-0011:   سال تحصیلی

 8-01 ساعت:                            چهارشنبه روز:  فرد و خانوادهسالمت پرستاری :  نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:



 حامد دالم درس:مسئول  5/0 تعداد واحد:

 حامد دالم :مدرس مجازی -دقیقه  95مدت کالس: 

 22/01/0911تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 ساختار و فعالیت های خانوادهمفهوم :  جلسهعنوان 

 آشنا خواهد شد. ساختار و فعالیت های خانوادهدر این جلسه، دانشجو با مفهوم جلسه : هدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 نماید.خانواده را تعریف سالمت دانشجو بتواند مفهوم 

 را شرح دهد. های سالم دانشجو بتواند مفهوم خانواده
 را شرح دهد.مخاطرات اصلی خانواده و مداخالت پرستاری دانشجو بتواند مفهوم 

 دانشجو بتواند تئوری های کار با خانواده را بیان نماید.

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 ، اینترنت و نرم افزارهای تولید محتواکامپیوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : آزمون میان ترم و پایان ترم تستی

 چاپ –انتشارات جامعه نگر  –ترجمه و تالیف دکتر سید وحیده حسینی  –کتاب پرستاری سالمت فرد و خانواده  درس : منبع
7931 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 زمان :    دقیقهمدت 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 چهارم جلسه
 

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

 نیمسال دوم تاريخ ارائه درس: 0911-0011:   تحصیلیسال 

 8-01 ساعت:                            چهارشنبه روز:  فرد و خانوادهسالمت پرستاری :  نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 دالم حامد :مدرس مجازی -دقیقه  95مدت کالس: 

 22/01/0911تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 خانوادهبحران در مفهوم :  جلسهعنوان 

 خانواده آشنا خواهد شد.بحران در در این جلسه، دانشجو با مفهوم جلسه : هدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 نماید.را تعریف بحران در خانواده دانشجو بتواند مفهوم 
 را شرح دهد. خانوادهتطابق دانشجو بتواند مفهوم 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  



 ، اینترنت و نرم افزارهای تولید محتواکامپیوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 آزمون میان ترم و پایان ترم تستیعنوان و نوع آزمون : 

 چاپ –انتشارات جامعه نگر  –ترجمه و تالیف دکتر سید وحیده حسینی  –کتاب پرستاری سالمت فرد و خانواده  منبع درس :
7931 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 پنجم جلسه
 

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

 نیمسال دوم تاريخ ارائه درس: 0911-0011:   سال تحصیلی

 8-01 ساعت:                            چهارشنبه روز:  فرد و خانوادهسالمت پرستاری :  نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم درس:مسئول  5/0 تعداد واحد:

 حامد دالم :مدرس مجازی -دقیقه  95مدت کالس: 

 22/01/0911تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 مراحل تکامل خانواده:  جلسهعنوان 

 آشنا خواهد شد.مراحل تکامل خانواده در این جلسه، دانشجو با مفهوم جلسه : هدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 نماید. بیانرا  تکامل خانوادهمفاهیم تئوری دانشجو بتواند 

 را شرح دهد. دانشجو بتواند وظایف و نیازهای سالمتی در هر مرحله

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 ، اینترنت و نرم افزارهای تولید محتواکامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو فعالیت آموزشی :   تکلیف *         

 عنوان و نوع آزمون : آزمون میان ترم و پایان ترم تستی

 چاپ –انتشارات جامعه نگر  –ترجمه و تالیف دکتر سید وحیده حسینی  –کتاب پرستاری سالمت فرد و خانواده  منبع درس :
7931 

 مدت زمان:      دقیقه حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه



  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 ششم جلسه
 

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

 نیمسال دوم تاريخ ارائه درس: 0911-0011:   سال تحصیلی

 8-01 ساعت:                            چهارشنبه روز:  فرد و خانوادهسالمت پرستاری :  نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 حامد دالم :مدرس مجازی -دقیقه  95مدت کالس: 

 22/01/0911تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 امتحان میان ترم:  جلسهعنوان 

 جلسه : هدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 ، اینترنت و نرم افزارهای تولید محتواکامپیوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 ترم تستیعنوان و نوع آزمون : آزمون میان ترم و پایان 

 چاپ –انتشارات جامعه نگر  –ترجمه و تالیف دکتر سید وحیده حسینی  –کتاب پرستاری سالمت فرد و خانواده  منبع درس :
7931 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 هفتم جلسه
 

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

 نیمسال دوم تاريخ ارائه درس: 0911-0011:   سال تحصیلی

 8-01 ساعت:                            چهارشنبه روز:  فرد و خانوادهسالمت پرستاری :  نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 حامد دالم :مدرس مجازی -دقیقه  95مدت کالس: 



 22/01/0911تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 اصول بازديد منزل و فرآيند پرستاری در بررسی وضعیت سالمت خانواده:  جلسهعنوان 

د آشنا خواهاصول بازدید منزل و فرآیند پرستاری در بررسی وضعیت سالمت خانواده در این جلسه، دانشجو با جلسه : هدف کلی 

 شد.

 :  اختصاصیاهداف 
 نماید. بیانرا  فرآیند پرستاری خانوادهدانشجو بتواند 

 را شرح دهد. دانشجو بتواند مفاهیم بازدید منزل

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 ، اینترنت و نرم افزارهای تولید محتواکامپیوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : آزمون میان ترم و پایان ترم تستی

 چاپ –انتشارات جامعه نگر  –ترجمه و تالیف دکتر سید وحیده حسینی  –کتاب پرستاری سالمت فرد و خانواده  منبع درس :
7931 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 هشتم جلسه
 

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

 نیمسال دوم تاريخ ارائه درس: 0911-0011:   سال تحصیلی

 8-01 ساعت:                            چهارشنبه روز:  فرد و خانوادهسالمت پرستاری :  نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 حامد دالم :مدرس مجازی -دقیقه  95مدت کالس: 

 22/01/0911تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 خشونت و سوءرفتار با انسان:  جلسهعنوان 

 آشنا خواهد شد. خشونت و سوءرفتار با انساندر این جلسه، دانشجو با مفهوم جلسه : هدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 نماید. بیانرا عوامل اجتماعی موثر بر خشونت دانشجو بتواند 

 را شرح دهد. دانشجو بتواند خشونت علیه دیگران یا خود
 دانشجو بتواند خشونت و سوءرفتار در خانواده را بیان نماید.

 دانشجو بتواند مداخالت پرستاری مرتبط را بیان نماید.

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 ، اینترنت و نرم افزارهای تولید محتواکامپیوتر امکانات آموزشی : 



 گفتگو فعالیت آموزشی :   تکلیف *          /          پروژه        /        تاالر

 عنوان و نوع آزمون : آزمون میان ترم و پایان ترم تستی

 چاپ –انتشارات جامعه نگر  –ترجمه و تالیف دکتر سید وحیده حسینی  –کتاب پرستاری سالمت فرد و خانواده  منبع درس :
7931 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 نهم جلسه
 

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

 نیمسال دوم تاريخ ارائه درس: 0911-0011:   سال تحصیلی

 8-01 ساعت:                            چهارشنبه روز:  فرد و خانوادهسالمت پرستاری :  نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 حامد دالم :مدرس مجازی -دقیقه  95مدت کالس: 

 22/01/0911تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 خانواده های آسیب پذير:  جلسهعنوان 

 آشنا خواهد شد.خانواده های آسیب پذیر در این جلسه، دانشجو با مفهوم جلسه : هدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 نماید. بیانرا  مفهوم آسیب پذیریدانشجو بتواند 

 را شرح دهد. دانشجو بتواند عوامل موثر بر آسیب پذیری خانواده
 دانشجو بتواند پیامدهای آسیب پذیری را بیان نماید.

 دانشجو بتواند نقش پرستار در آسیب پذیری را ذکر کند.
 آسیب پذیر را توضیح دهد.دانشجو بتواند مفهوم خانواده های 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 ، اینترنت و نرم افزارهای تولید محتواکامپیوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 آزمون میان ترم و پایان ترم تستی عنوان و نوع آزمون :

 چاپ –انتشارات جامعه نگر  –ترجمه و تالیف دکتر سید وحیده حسینی  –کتاب پرستاری سالمت فرد و خانواده  منبع درس :
7931 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دهم جلسه
 

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

 نیمسال دوم تاريخ ارائه درس: 0911-0011:   سال تحصیلی

 8-01 ساعت:                            چهارشنبه روز:  فرد و خانوادهسالمت پرستاری :  نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم درس:مسئول  5/0 تعداد واحد:

 حامد دالم :مدرس مجازی -دقیقه  95مدت کالس: 

 22/01/0911تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 معلولیت:  جلسهعنوان 

 آشنا خواهد شد.معلولیت در این جلسه، دانشجو با مفهوم جلسه : هدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 نماید. بیانرا  مفهوم معلولیتدانشجو بتواند 

 را شرح دهد. بتواند اثرات معلولیتدانشجو 
 دانشجو بتواند نقش پرستار را در زمینه فوق شرح دهد.

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 ، اینترنت و نرم افزارهای تولید محتواکامپیوتر امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو     فعالیت آموزشی :   تکلیف *          /     

 عنوان و نوع آزمون : آزمون میان ترم و پایان ترم تستی

 چاپ –انتشارات جامعه نگر  –ترجمه و تالیف دکتر سید وحیده حسینی  –کتاب پرستاری سالمت فرد و خانواده  منبع درس :
7931 

 مدت زمان:      دقیقه گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 



 

 

 يازدهم جلسه
 

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

 نیمسال دوم تاريخ ارائه درس: 0911-0011:   سال تحصیلی

 8-01 ساعت:                            چهارشنبه روز:  فرد و خانوادهسالمت پرستاری :  نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 حامد دالم :مدرس مجازی -دقیقه  95مدت کالس: 

 22/01/0911تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 معضالت مصرف الکل، تباکو و ساير داروهای روان گردان:  جلسهعنوان 

 آشنا خواهد شد.معضالت مصرف الکل، تباکو و سایر داروهای روان گردان در این جلسه، دانشجو با جلسه : هدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 نماید. بیانرا  ATODمشکالت ناشی از مصرف دانشجو بتواند 

 را شرح دهد. دانشجو بتواند داروهای روان گردان
 فوق شرح دهد. دانشجو بتواند نقش پرستار را در زمینه

 دانشجو بتواند پیشگیری اولیه تا ثالثیه در زمینه فوق را شرح دهد.

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 ، اینترنت و نرم افزارهای تولید محتواکامپیوتر امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف *          /          

 عنوان و نوع آزمون : آزمون میان ترم و پایان ترم تستی

 چاپ –انتشارات جامعه نگر  –ترجمه و تالیف دکتر سید وحیده حسینی  –کتاب پرستاری سالمت فرد و خانواده  منبع درس :
7931 

 مدت زمان:      دقیقه گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دوازدهم جلسه
 

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

 نیمسال دوم تاريخ ارائه درس: 0911-0011:   سال تحصیلی

 8-01 ساعت:                            چهارشنبه روز:  فرد و خانوادهسالمت پرستاری :  نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:



 حامد دالم :مدرس مجازی -دقیقه  95مدت کالس: 

 22/01/0911تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 طالقمفهوم :  جلسهعنوان 

 آشنا خواهد شد.طالق در این جلسه، دانشجو با مفهوم جلسه : هدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 نماید. بیانرا  پدیده طالق و تحوالت اخیر آندانشجو بتواند 

 را شرح دهد. دانشجو بتواند انواع طالق
 دانشجو بتواند عوامل موثر بر طالق را شرح دهد.

 دانشجو بتواند پیامدهای طالق را شرح دهد.
 دانشجو بتواند مداخالت پیشگیری را شرح دهد.

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 ، اینترنت و نرم افزارهای تولید محتواکامپیوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : آزمون میان ترم و پایان ترم تستی

 چاپ –انتشارات جامعه نگر  –ترجمه و تالیف دکتر سید وحیده حسینی  –کتاب پرستاری سالمت فرد و خانواده  منبع درس :
7931 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 سیزدهم جلسه
 

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

 نیمسال دوم تاريخ ارائه درس: 0911-0011:   سال تحصیلی

 8-01 ساعت:                            چهارشنبه روز:  فرد و خانوادهسالمت پرستاری :  نام درس )واحد(

 :تعداد دانشجويان نظری نوع واحد:

 حامد دالم مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 حامد دالم :مدرس مجازی -دقیقه  95مدت کالس: 

 22/01/0911تاريخ تدوين/بازنگری: 
 

 امتحان پايان ترم:  جلسهعنوان 

 جلسه : هدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  



 ، اینترنت و نرم افزارهای تولید محتواکامپیوتر امکانات آموزشی : 

 *          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف 

 عنوان و نوع آزمون : آزمون میان ترم و پایان ترم تستی

 چاپ –انتشارات جامعه نگر  –ترجمه و تالیف دکتر سید وحیده حسینی  –کتاب پرستاری سالمت فرد و خانواده  منبع درس :
7931 

 مدت زمان:      دقیقه کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 


