
 بسمه تعالی 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 1400-1401سال تحصيلی  اول   نيمسال

 اين در طی در دانشجويان .است اجتماعی نهاد مهمترين بعنوان خانواده سالمت به توجه جامعه، سالمت اساس مقدمه:

 كسب آن سالمت و خانواده با رابطه در الزم اطالعات و شده آشنا خانواده با ارتباط در پرستار نقشهای با درس

 .باشند داشته بيماريها درمان و پيشگيری در مهمی نقش توانند می رو اين از و كرد خواهند

 . آنها حل جهت الزم مهارت كسب و خانواده سالمت مشکالت و مسائل تشخيص و شناخت بررسی، :هدف کلی

 اهداف رفتاری:        

 پس از شرکت در جلسات درس بايستی قادر باشند: عزيز  دانشجويان

   دهند. توضيح را آن انواع و واده. مفهوم خان1

  كنند. بيان را اسالم ديدگاه از خانواده اهميت و ازدواج به نسبت اسالم نظر. 2 

 .دهند توضيح را خانواده سالمت و فردی بهداشت . اصول 3

  .نمايند تشريح را مرحله هر پرستاری مراقبت و خانواده تکاملی وظايف ، نيازها و ببرد نام را خانواده تکامل مراحل . 4

 نمايند. تشريح و بيان را خانواده عملکرد و ساختار اساسی . ابعاد5
 .دهند شرح را آن بر مؤثر عوامل و خانواده در ارتباط . 6

  .نمايند درك و تعريف درستی به را منزل از بازديد مراحل و اصول . 7

  .نمايد بيان را بحران با مواجهه در تطابقی روشهای و بشناسد را خانواده در بحران انواع و بحران . مفهوم8

 .نمايد تشريح را الزم مداخالت و رفتار سوء از پيشگيری در پرستار نقش و كند بيان را رفتار سوء انواع و . مفهوم9

 مداخالت و مراقبتها و نيازها شناخته، را ) طالق و معتاد، فرد دارای معلول، فرد دارای( پذير آسيب خانواده . 10

 نمايد. تشريح را مربوطه

 نمايد. بيان را خانواده سالمت وضعيت بررسی در پرستاری فرايند گيری بکار و خانواده در پرستاری فرآيند . 11

  دهند. نشان مندی عالقه خانواده بهداشت مباحث به . 12

 فرد و خانواده سالمت یپرستار: درس نام 

 واحد 5/1: واحد تعداد

 ینظر: واحد نوع

 یپرستار یکارشناس: یتحصيل رشته و مقطع

 ندارد:  پيشنياز دروس

 42292119: دفتر تلفن

 فراز یاحمد:  مدرس

  214930 درس :مشخصه 

 مجازیمکان کالس : 

 15/45-14/15 شنبه ها ساعت دو روز کالس :

 30/8-10ساعت  1400/11/4  ريخ امتحان پايان ترم:تا 

 ahmadifaraz.homework@gmail.comيميل: 

 

  

 



 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهیمجازی شامل  روش تدريس:

 مجازی پاورپوينت ، تخته وايت برد سامانه سيما، وسايل آموزشی:

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع و كامل در كالس درس -1

 فعال و پويا در مباحث آموزشیشركت  -2

  شركت در جلسات امتحانی -3

 روش ارزشيابی:

 نمره  )نحوه برخورد با غيبت طبق مقررات آموزشی دانشگاه( 1: و رعايت قوانين كالسكالس تمامی جلسات و به موقع در  ر فعالحضو 

 :نمره 2  كوئيز 

 نمره 1ی كالسی: پاسخ به پرسشها 

 نمره  2كالسی:  تکاليف 

 نمره 14: ترم پايان امتحان 

 می باشد.  ای چندگزينه بصورت به وسواالت كتبی صورت به ترم پايان امتحان 

 

 : استفاده مورد منابع

 نشر :تهران ، 1394 ،) النکستر اساس بر ( خانواده و فرد سالمت پرستاری مطهره، سيده و وحيده سيده حسينی،. 1

 . نگر جامعه

 انديشه انتشارات :تهران ، 1395،) النکستر اساس بر (خانواده و فرد بهداشت نرگس،پرستاری اسدی، ، ميمنت حسينی، 2.

 .رفيع

 . تهران: انتشارات جامعه نگر.1394. 1،2،3 جامعه بهداشت پرستاری سنامه در اسحاق، آبادی، ايلدر. 3

 .بشری شاراتانت :تهران ، 1389 خانواده، بهداشت پرستاری كامليا، روحانی، ميمنت، حسينی، 4.

 موسسه : تهران 3. و2 و1جامعه بهداشت پرستاری . علی احمد ، نوقابی اسدی . سهيل فرخ ، ارشدیمريم. ، ميالنی جديد 5.

 .چاپ آخرين . رفيع انديشه انتشاراتی

 معتبر. مقاالت و ها سايت 6.
 

7-Stanhope, M. Lancaster, J. Public Health Nursing: Population- centered Health care in the Community, 8th 

Edition Elizabeth. 2012. 

8- Joanna Rowe, Vivian Gedaly - Duff. Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research, 4th 

Edition. 

9- Freidman M R, Bowden, V R, Jones, E. Family Nursing: Reaserch, Theory &Practice, last Edition. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جدول زمانبندی 

 1400-1401سال تحصيلی  اول نيمسال

 رئوس مطالب تاريخ رديف

   مربوطه وظايف و تکاليف درس و آشنايی دانشجويان با  طرح معرفی درس، با شنايیآ 29/6/1400 1

 تعطيل رسمی 5/7/1400 2

   آن انواع و خانواده مفهوم 12/7/1400 3

 خانواده سالمت و بهداشت اصول -  اسالم ديدگاه از خانواده اهميت 19/7/1400 4

 خانواده عملکرد و ساختار شناخت 26/7/1400 5

6 3/8/1400 
 خانواده فرزند، تولد مرحله در خانواده خانواده، تشکيل (:1) خانواده تکامل مراحل

 مدرسه سن فرزند با خانواده مدرسه، از قبل سن کودك با

7 10/8/1400 
 کردن روانه مرحله در خانواده نوجوان، با (:  خانواده2خانواده ) تکامل مراحل     

 بازنشستگی مرحله در خانواده ميانسالی، سن در ، خانواده جوان بالغين

 خانواده سالمت وضعيت یبررس در یپرستار فرآيند یکارگير به 17/8/1400 8

 منزل  از بازديد مراحل و اصول 24/8/1400 9

 بحران با تطابقی روشهای و انواع بحران، مفهوم 1/9/1400 10

 آزاری کودك -خانواده  در رفتار سوء انواع و مفهوم 8/9/1400 11

 سالمندان و زنان با رفتار سوء 15/9/1400 12

 طالق در خانواده – پذير آسيب های خانواده شناخت 22/9/1400 13

 خانواده دارای فرد معتاد –خانواده دارای فرد معلول  29/9/1400 14

 امتحان پايان ترم 4/11/1400 15

 


