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 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( 5/2ساعتی برای یک درس  دوجلسه   21)برای یک دوره درس کامل، 

 کارشناسی پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:          بهداشتگروه آموزشی:             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 -پیش نیاز:      نظری     نوع واحد :                 5/1  تعداد واحد:               پرستاری سالمت فرد و خانوادهنام درس : 

 مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(         برزنجه عطریمسئول درس :   

 )این درس تجارب یادگیری در زمینه بررسی، شناخت و تشخیص مسائل و مشکالت سالمت  هدف کلی: )لطفا شرح دهید

 خانواده و روش های حل آن  را فراهم می سازد.

 اهداف بینابینی: )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(

مراحل تکامل خانواده : وظایف خانواده و ، اصول بهداشت فردی و سالمت خانواده، خانواده از دیدگاه اسالم، مفهوم خانواده و انواع آن

سالالالاخ ار فیا یت های  ، مراحل تکامل خانواده : وظایف خانواده و نیازهای سالالالالمت در هر مرح ه،  نیازهای سالالالالمت در هر مرح ه

بحران در خانواده و روش های تطابق ، اصول بازدید منزل و به کارگیری فرآیند پرس اری در بررسی وضییت سالمت خانواده، خانواده

خانواده های آسیب پذیر: ، آزاری، سا مند آزاری و ....( همسرسالوء رف ار در خانواده )  ، (ء رف ار در خانواده ) کودک آزاری سالو ، با آن

 خانواده های آسیب پذیر:  طالق و فقر و مهاجرت....، می و یت، اع یاد، و ......

 شیوه های تدریس

 سش و پاسخپر              سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی         

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                     گروهی      ثبح

 ...سایر وارد)لطفا نام ببرید(.......................

 بحثدر  کترمشاو  سکالدر  لفیا شرکت :وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید   وایت برد      



 سایر موارد)لطفا نام ببرید(..........................

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره09 آزمون پایان ترم                      آزمون میان ترم .........درصد نمره

 درصد  نمره 19شرکت فعال در کالس                درصد نمره        ....انجام تکالیف  

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(.................

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

 ...سایر وارد)لطفا نام ببرید(.......................
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 .. تهران: ان شارات بشری. پرستاري بهداشت خانوادهمیمنت حسینی، کام یا روحانی، صفیه حسین زاده.  (1
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