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مقدمه :مباحث مورد تدريس شامل كليه دروس ليست شده در سر فصل پرستاری مرتبط با تکامل و سالمت خانواده بوده كه در جهت
افزايش دانش دانشجويان پرستاری تدوين شده است.
هدف كلي :توانمند سازی دانشجو برای شناخت انواع خانواده ،مراحل و چگونگی تکامل آن و فراهم آوردن مراقبتهای مناسب از
كودک و خانواده از طريق فرآيند بررسی و شناخت و حمايت از آنان به منظور استفاده بهينه از ساير سيستمهای حمايت كننده از
طريق فرآيند بررسی و شناخت و حمايت از آنان به منظور استفاده بهينه از ساير سيستمهای حمايت كننده در راستای حداكثر ارتقاء
تکامل و سطح سالمت
روش تدريس و وسائل موردنياز :سخنرانی ،پرسش و پاسخ و بارش افکار همراه با بحث گروهی با توجه به موضوع و صالحديد
استاد درس ،با استفاده از وسايل سمعی بصری (اورهد ،اساليد)... ،
روش ارزشيابی :نمره دانشجو شامل موارد زير خواهد بود:
 -1حضور به موقع و شركت فعال در كالس درس (حضور ،بحث گروهی ،بارش افکار ،پاسخ به سؤاالت و آمادگی برای يادگيری) 1
نمره
 -2كنفرانس كالسی  4نمره
 -3ارائه حداقل يک مقاله مرتبط با مفاهيم مربوطه در كالس  1نمره
 -2امتحان پايان ترم  14 :نمره
سياستهاي درس:
فعاليتهای دانشجو در كالس شامل شركت فعال در بحث گروهی ،بارش افکار ،پاسخ به سؤاالت و آمادگی برای يادگيری میباشد.
 در صورتی كه غيبت دانشجو دركالس بيش از  4/17ساعت جلسات(معادل  8ساعت) شود درس مربوطه حذف يا غيبت محسوبخواهد شد .چنانچه كمتر از مواردفوق بود
 نحوه برخوردبا غيبت غير موجه دانشجو طبق قوانين دانشکدهتاريخ امتحان پايان ترم :طبق برنامه آموزش دانشكده .اعتراض به ارزشيابي تا  3روز پس از نصب نمرات در بورد گروه كودكان قابل بررسي خواهد
بود.
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جدول زمانبندي
رديف
1

موضوع

تاريخ و
ساعت

معرفي درس

ارائه دهنده

مدرس
دكترصادقي

خانواده به عنوان يک سيستم :تعاريف ،ديدگاه ها ،انواع
خانواده ،تقسيم بندي مراحل خانواده
تئوريهاي مرتبط با خانواده (تکاملي ،سيستمي و )...و
ديدگاه اسالم در مورد خانواده

2

دكترصادقي

بررسي روند تکامل خانواده ،ساختار خانواده ( داخلي،
خارجي)
بررسي عملکرد خانواده ،آپگار خانواده ،مسائل ،مشکالت،
وظايف
معرفي ابزار نمونه بررسي خانواده
مراقبت خانواده محور :از تئوري تا عمل در ايران و دنيا
3

4

دكترصادقي

خانواده و اجتماعي شدن كودک ،تفاوت هاي جنسي و
تاثير آن بر كودک
خانواده و آسيب هاي رواني -اجتماعي :طالق ،جدايي،
كودک آزاري ،فرزند خواندگي ،خانواده هاي آسيب پذير،
مرگ والدين
--------------
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