
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 

 
 

 معرفی درس:
نقش، ارتباط و عملکرد هر مرحله، ساختار،  در اين درس خانواده و انواع آن، مراحل تکامل خانواده و وظايف خانواده در

 اين منزل آسيب پذير و بازديد از یتطابق با آن، سوء رفتار در خانواده، خانواده ها یها خانواده، بحران در خانواده و روش

و انجام مداخله  یبررس یالزم برا یمهارتها دانشجو  گيرد تا یقرار م یمورد بررس یفرآيند پرستار یخانواده ها با اجرا

 نمايد. کسب خانواده ها رامشکالت  در

 

 

 

 

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

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

 نظری نوع واحد :

 8-11 –چهارشنبه  روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری  مکان برگزاری:

                                                حامد دالم مسئول برنامه :

 hameddelam8@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                                     51174111: دانشکده شماره تماس

                     حامد دالم مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 hameddelam8@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                                   51174111شماره تماس دانشکده:   

 حامد دالمتهیه و تنظیم : 

 12/11/1211 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 مفهوم خانواده، انواع آن 

 خانواده از ديدگاه اسالم 

 اصول بهداشت فردی و سالمت خانواده 

 مراحل تکامل خانواده 

 ساختار فعاليت های خانواده 

 اصول بازديد منزل 

 بحران در خانواده 

 سوءرفتار در خانواده 

 خانواده های آسيب پذير 

 معوليت 

 اعتياد 

 طالق 
 

 هدف كلی 

 

 مفهوم خانواده و انواع آن و همچنین مفهوم خانواده از دیدگاه اسالم 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .مفهوم خانواده را تعريف کند و انوع آن را ذکر کند 
  دهد.مفهوم خانواده از ديدگاه اسالم را شرح 

 .مفهوم پرستاری خانواده را شرح دهد 

 هدف كلی 

 

  ساختار و فعالیت های خانوادهمفهوم 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  را ذکر کند.عملکرد خانواده مفهوم 

  را ذکر کند.مفهوم ساختار خانواده 

  را ذکر کند.مفهوم ارتباط در خانواده 

  

 هدف كلی 

 



 خانواده سالمت مفهوم 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  را شرح دهد.خانواده سالمت مفهوم 

 را شرح دهد. های سالم مفهوم خانواده 

  مخاطرات اصلی خانواده و مداخالت پرستاری را شرح دهد.مفهوم 

 هدف كلی 

 

 خانواده بحران در مفهوم 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 پايان دوره بايد بتواند:دانشجو  در 

  بحران در خانواده را شرح دهد.مفهوم 

  را شرح دهد. تطابق خانوادهمفهوم 

 هدف كلی 

 

 مفهوم مراحل تکامل خانواده

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را شرح دهد. مفاهيم تئوری تکامل خانواده 

 شرح دهد.را  وظايف و نيازهای سالمتی در هر مرحله 

 هدف كلی 

 

 سالمت خانواده تیوضع یدر بررس یپرستار ندیمنزل و فرآ دیاصول بازد

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را شرح دهد. فرآيند پرستاری خانواده 

 را شرح دهد. منزل ديبازد ميمفاه 

 هدف كلی 

 

 مفهوم خشونت و سوءرفتار با انسان

 



  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .عوامل اجتماعی موثر بر خشونت را شرح دهد 

 را شرح دهد. مداخالت پرستاری مرتبط 

 هدف كلی 

 

 ریپذ بیآس یمفهوم خانواده ها

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را شرح دهد. مفهوم آسيب پذيری 

  را شرح دهد. خانوادهعوامل موثر بر آسيب پذيری 

 هدف كلی 

 

 تیمفهوم معلول

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  را شرح دهد.مفهوم معلوليت 

 را شرح دهد. فوق نهينقش پرستار را در زم 

 هدف كلی 

 

 روان گردان یداروها ریمعضالت مصرف الکل، تباکو و سا

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دوره بايد بتواند:دانشجو  در پايان 

  مشکالت ناشی از مصرفATOD .را شرح دهد 

 را شرح دهد. فوق نهينقش پرستار را در زم 

 هدف كلی 

 

 مفهوم طالق

 



  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را شرح دهد. پديده طالق و تحوالت اخير آن 

 را شرح دهد. مداخالت پيشگيری 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد و کامپيوتر ويدوئو پروژکتور ،اساليد پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زير را تکميل کنيد 

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

 مطالعهشده برای 
چاپ  –انتشارات جامعه نگر  –ترجمه و تاليف دکتر سيد وحيده حسينی  –کتاب پرستاری سالمت فرد و خانواده 

7931 
 

 

 

 

 

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

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 



 

  در صورتی که در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتوای ديگری )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنيد و به دانشجويان معرفی کنيد منبع درسیفوق يا به تنهايی به عنوان 

 را ضميمه نماييد:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فيلم آموزشیاساليد پاور پوينت، منظور  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر داريد محتوای ديگری )مانند کتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنيد. )در سامانه قسمتی جداگانه برای اين موارد به دانشجويان معرفی کنيد بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(
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 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

فایل برای آماده بودن 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 آزمون های خود ارزيابی 

 خير   بلی   ايد؟نظر گرفته آزمون در . آيا برای درس خود7

 ها را ذکر کنيد.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خير   بلی   ايد؟در نظر گرفته/ميان ترم . آيا برای درس خود پروژه پايان ترم 7

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

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

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

7 
تکليف اول 

 کالسی

مهمترين عوارض و در اين تکليف در يك پاراگراف کوتاه شرح دهيد که 

 عواقب بدنبال طالق چيست؟

 تا 17/72/33

29/12/7411  
29/12/7411  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهيم مربوطه



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

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تيو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانياتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لي. در صورت تمادينما یاديکمك ز انيدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :ديينما ليرا تکم ريامکان موارد ز نياستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

................................................................................................................................................................................................. 
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 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 5 آزمون میان ترم

 نمره 71 آزمون پایان ترم

 نمره 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 9 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

  

   

 



 

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

خانواده و انواع آن و مفهوم  71-0 10/77/7933

 دگاهيمفهوم خانواده از د نيهمچن

 اسالم

 حامد دالم
سخنرانی  –مجازی 

 و پرسش و پاسخ

 -کامپيوتر 

 اينترنت

تکاليف 

 درسی

75/77/7933 71-0 
 یها تيمفهوم ساختار و فعال

 خانواده
 حامد دالم

سخنرانی  –مجازی 

 و پرسش و پاسخ

 -کامپيوتر 

 اينترنت

تکاليف 

 درسی

23/77/7933 71-0 

 حامد دالم مفهوم سالمت خانواده
سخنرانی  –مجازی 

 و پرسش و پاسخ

 -کامپيوتر 

 اينترنت

تکاليف 

 درسی

10/72/7933 71-0 

 حامد دالم مفهوم بحران در خانواده
سخنرانی  –مجازی 

 و پرسش و پاسخ

 -کامپيوتر 

 اينترنت

تکاليف 

 درسی

79/72/7933 71-0 

 حامد دالم خانوادهمفهوم مراحل تکامل 
سخنرانی  –مجازی 

 و پرسش و پاسخ

 -کامپيوتر 

 اينترنت

تکاليف 

 درسی

21/72/7933 71-0 

 ارزشيابی مجازی حامد دالم ترم انيامتحان م
 -کامپيوتر 

 اينترنت

امتحان 

 تستی

21/72/7933 71-0 
 نديمنزل و فرآ دياصول بازد

 یپرستار
 حامد دالم

سخنرانی  –مجازی 

 و پرسش و پاسخ

 -کامپيوتر 

 اينترنت

تکاليف 

 درسی

70/17/7411 71-0 
 حامد دالم مفهوم خشونت و سوءرفتار با انسان

سخنرانی  –مجازی 

 و پرسش و پاسخ
 -کامپيوتر 

 اينترنت

تکاليف 

 درسی

25/17/7411 71-0 

 حامد دالم ريپذ بيآس یمفهوم خانواده ها
سخنرانی  –مجازی 

 و پرسش و پاسخ
 -کامپيوتر 

 اينترنت

تکاليف 

 درسی

17/12/7411 71-0 
 حامد دالم تيمفهوم معلول

سخنرانی  –مجازی 

 و پرسش و پاسخ
 -کامپيوتر 

 اينترنت

تکاليف 

 درسی

10/12/7411 71-0 
 ريمعضالت مصرف الکل، تباکو و سا

 روان گردان یداروها
 حامد دالم

سخنرانی  –مجازی 

 و پرسش و پاسخ
 -کامپيوتر 

 اينترنت

تکاليف 

 درسی

75/12/7411 71-0 
 حامد دالم مفهوم طالق

سخنرانی  –مجازی 

 و پرسش و پاسخ
 -کامپيوتر 

 اينترنت

تکاليف 

 درسی

//7411 71-0 

 -کامپيوتر  ارزشيابی مجازی حامد دالم امتحان پايان ترم

 اينترنت

امتحان 

 تستی

 



 


