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-------------------------------------------------------------------------------------هدف کلی :
تسلط دانشجو بر دانش الزم در زمينه اهميت نقش و کاربرد مفهوم فرهنگ در کارهای ميدانی
و مطالعات پژوهشی پرستاران سالمت جامعه بدست آورند.
اهداف رفتاري:دانشجویان پس از شركت فعاالنه در کالس بایستي قادر باشند:
 -1معنی و مفهوم فرهنگ ،نژاد و قوميت را توضيح دهند.
 -2عناصر فرهنگ و هویت ملی را توضيح دهند.
 -3رابطه بين وضعيت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگ راشرح دهند.
 -4شایستگی فرهنگی حیطه ها ،فرایند و موانع کسب آن را شناسایی نمایند.
 -5رفتار برچسب زنی و کلیشه سازی را شرح دهند.
 -6تبعیض ،نژاد پرستی وقوم پرستی را توضیح دهند.
 -7تحمیل،تضاد،شوک و تهاجم فرهنگی را شرح دهند.
 -8آداب و روش های حفظ سالمت مرتبط با فرهنگ را شرح دهند.
 -9جایگاه فرهنگی بیماری را شرح دهند.
-10تضاد های فرهنگی و بروز بیماری را توضیح دهند.
-11مفهوم فرهنگ پرستاری را توضیح دهند .
-12مدلهای پرستاری فرهنگی را شناسایی و توضیح دهند.
-13ارزیابی فرهنگی در پرستاری را شرح دهند.
 -14فرهنگ های مختلف ایرانی را شناسایی کنند.
انتظارات از دانشجو:
انجام وظایف مورد نظر برنامه به موقع و کامل
خط مشي وسياست ها:
در موارد :غيبت ،تخلف از قوانين ومقررات آموزشي و عدم انجام تكاليف محوله طبق
مقررات دانشگاه برخورد خواهد شد .
تكاليف:
%5
-1شركت فعاالنه در كالس درس ومطالعه
 -2ارائه مقاله در مورد یکی از موضوعات (% 5 )11-2
%10
 -3ارائه سمينار در مورد فرهنگ یک قوميت
%80
 -3امتحان

از ژورنال های معتبر  1392به بعد یا  2012به بعد

روش تدریس  :تشكيل گروه – مشارکتی  -استقرایی
روش و زمان ارزشيابي :شفاهي-كتبي بصورت اوليه/مرحلهاي و پایاني-تشریحي و چندگزینه
ای
برنامه مربوط به مقاله وسمينارو انتخاب آن در اولين جلسه تعيين می گردد.
جلسات :
معنی و مفهوم فرهنگ ،نژاد و قوميت
عناصر فرهنگ و هویت ملی
رابطه بين وضعيت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگ
شایستگی فرهنگی حیطه ها ،فرایند و موانع کسب آن
رفتار برچسب زنی و کلیشه سازی
تبعیض ،نژاد پرستی وقوم پرستی
تحمیل،تضاد،شوک و تهاجم فرهنگی.
آداب و روش های حفظ سالمت مرتبط با فرهنگ
جایگاه فرهنگی بیماری
تضاد های فرهنگی و بروز بیماری
مفهوم فرهنگ پرستاری
مدل های پرستاری فرهنگی
ارزیابی فرهنگی در پرستاری
فرهنگ های مختلف ایرانی
منابع:
 -1حاتمی و همکاران "کتاب جامع بهداشت عمومی" تهران  ،انتشارات ارجمند
 1392،سه جلد
-2النکستر پرستاری بهداشت جامعه 1و2و 3ترجمه حسینی و جعفری
انتشارات نشر جامعه 1392

تهران

4- Stanhope and Lancaster " Community Health Nursing " mosby
saint louis Philadelphia 2012,p141-161
"5- Anderson and Macfarlane "Community as partner
Philadelphia lippincott 2008;170-214
6- Allender J. Rectors C. Warner K. " Community and public
& Health Nursing". Philadelphia; Wolter kluwer/ lippincott
Wilkins 8 ed. 2014
7- Harkness G.A. Denarco R.E. Community and Public Health
Nursing . Wolters Kluwer, 2016, p174-186

