معايوت آمًسشی  -مزکش مطالعات ي تًععٍ آمًسػ پششکی داوشگاٌ آساد اعالمی ياحذ شاَزيد
فزم طزح درط
نام درس :پرستاری سالمت فرد و خانواده
تعداد واحد 1.5 :واحد نظری
پیش نیاز :ندارد

ویمغال تحصیلی ……………………………

رشته تحصیلی :پرستاری

محل برگساری :دانشکده
پسشکی

مقطع تحصیلی دانشجویان:
کارشناسی

مدرس:لیال رادرزم

درس :آشنایی دانشجو با خانواده و بهداشت خانواده

هدف کلی
منابع اصلی درس :پرستاری بهداشت جامعه 1و2و 3اسدی نوقابی -پرستاری بهداشت جامعه زهرا بهنودی -پرستاری بهداشت جامعه النکستر
شمارٌ
جلغٍ

تاریخ جلغٍ

اَذاف میاوی (رئًط مطالة)

اَذاف يیضٌ (تز اعاط عٍ حیطٍ اَذاف
آمًسشی  :شىاختی ،عاطفی ،ريان حزکتی)

ريػ یاددَی



یادگیزی

مًاد ي يعایل

سمان جلغٍ

آمًسشی

(دقیقٍ)

تکالیف داوشجً

وحًٌارسشیاتی
يدرصذ آن

يایت تزد
1

تعزیف خاوًادٌ

- 1خاوًادٌ را تعزیف کىذ

اوًاع خاوًادٌ

- 2اوًاع خاوًادٌ را تشىاعذ

سخنرانی،
مببحثهبی-
پرسص و پبسخ

يیذئً
پزيصکتًر

100

ارائٍ کىفزاوظ

کىفزاوظ%10

تصًرت تحث

میان تزم %20

گزيَی

پایان تزم % 70

- 1مزاحل تکاملی خاوًادٌ را تذاوذ
تتًاوذ تٍ خاوًادٌ در َز مزحلٍ
- 2
تکاملی آمًسػ َای السم را
2

مزاحل تکاملی خاوًادٌ
عاختار خاوًادٌ

تذَذ
 عاختار خاوًادٌ آشىا شًد ي 3تا

100

اَمیت ایه اتعاد عاختاری را
تذاوذ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع
آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط دانطجویبن) برگسار گردد.

- 1مشايرٌ قثل اس اسدياج ي اَمیت
مشايرٌ قثل اس اسدياج
3

معیارَای اوتخاب َمغز
دیذگاٌ اعالم در ایه سمیىٍ

آن را دریاتذ
تتًاوذ در خصًص معیارَای
- 2

100

اوتخاب َمغز در کالط اظُار
وظز کىذ
- 1اعتیاد ي اوًاع مًاد مخذر ي

4

اعتیاد

عًارض جغمی ي رياوی ي

100

خاوًادگی آوُا را تشىاعذ
- 1عًء رفتار تٍ َمغز -فزسوذ ي

5

عًء رفتار تٍ َمغز -فزسوذ ي
عالمىذان

عالمىذاوزا تشىاعذ
- 2مشخصات فزد قزتاوی ي فزد مًرد

100

عًء رفتار قزار گزفتٍ را تشىاعذ
- 1تا فزآیىذ پزعتاری ي تاسدیذ اس
مىشل آشىا شًد
6

فزآیىذ پزعتاری ي تاسدیذ اس
مىشل

مشایا ي مخاطزات تاسدیذ اس مىشل
- 2
را تیان کىذ

100

مزاحل تاسدیذ اس مىشل را تیان
- 3
کىذ
7

میان تزم
- 1خاوًادٌ َای آعیة
خاوًادٌ َای آعیة

8

پذیز(خاوًادٌ تک عزپزعت-

پذیز(خاوًادٌ تک عزپزعت-

فقز -طالق ي  )...را تشىاعذ ي یاد

فقز -طالق ي )...

تگیزد ک ٌ چگًوٍ می تًان تٍ ایه
خاوًادٌ َا کمک کزد

100

- 1تا طالق ي علل آن آشىا شًد
10

طالق

11

معلًلیت در خاوًادٌ

12

تحزان در خاوًادٌ

عًارض طالق را تیان کىذ
- 2
راٌ حل َای السم در َىگام تزيس
- 3

100

مشکالت سواشًیی را ارئٍ دَذ
- 1تا معلًلیت در خاوًادٌ آشىا شًد
- 2تتًاوذ تٍ خاوًادٌ دارای فزد

100

معلًل آمًسػ َای السم را تذَذ
- 1تا تحزان در خاوًادٌ آشىا شًد
- 2تتًاوذ تٍ خاوًادٌ دارای تحزان

100

آمًسػ َای السم را تذَذ
حقًق خاوًادٌ(حقًق سن ي
13

شًَز ي فزسوذان وغثت تٍ
یکذیگز)
دیذگاٌ اعالم در ایه سمیىٍ

- 1حقًق خاوًادٌ(حقًق سن ي شًَز
ي فزسوذان وغثت تٍ یکذیگز) را
تشىاعذ
- 2تتًاوذ در ایه خصًص اظُار وظز
کىذ

100

