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هدف کلی :
آشنایی وتسلط دانشجو با نقش پرستار سالمت جامعه در خانواده و بر کاربرد اقدامات پرستاری در رابطه با
خانواده
بخش نظری:
اهداف رفتاري:دانشجویان پس از شركت فعاالنه در کالس بایستي قادر باشند:
 -1مفهوم خانواده را توضيح دهند.
 -2انواع خانواده را توضيح دهند.
 -3مراحل تکامل خانواده را توضيح دهند.
 -4ساختار نقش ،قدرت ،ارزش و الگوهای ارتباطی در خانواده را توضيح دهند.
 -5عملکرد خانواده (درک نيازها،اجتماعی نمودن فرزندان،مراقبت و رفتار های بهداشتی را توضيح
دهند.
 -6چارجوب نظری پرستاری خانواده و نقش و وظایف پرستار سالمت جامعه در خانواده را توضيح
دهند.
 -7اصول و مفاهيم فرایند پرستاری در خانواده را توضيح دهند.
 -8بازدید منزل و مراقبت در منزل را شرح دهند.
 -9بحران در خانواده و روش های تطابق با آن را توضيح دهند.
 -11عوامل تهدید کننده سالمت اعضای خانواده از جمله مرگ  ،طالق ،فقر ،مهاجرت ،بيماری های
مزمن ،بالیا و حوادث غير مترقبه را شناسایی و توضيح دهند.
 -11نياز های مرتبط با سالمت زنان و مردان  ،سالمندان و کودکان و نوجوانان را به عنوان اعضای
خانواده شناسایی نمایند.
 -12مشخصات خانواده ایرانی را توضيح دهند.
 -13دیدگاه اسالم نسبت به خانواده را توضيح دهند.
 -14مسائل و چالش های خانواده در دوران حاضر را توضيح دهند.
بخش کارآموزی :دانشجویان پس از شركت فعاالنه در کالس بایستي قادر باشند:
اهداف رفتاری
فرایند پرستاری را برای یک خانواده منتخب بر اساس الگوی فریدمن بطور کامل ارزیابی  ،تعيين تشخيص
های پرستاری  ،برنامه ریزی  ،اجرا و ارزشيابی نمایند.
انتظارات از دانشجو :انجام 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:
بخش نظری :
-1شركت فعاالنه در كالس درس ومطالعه
 -2ژورنال کالب
 -3کنفرانس
 -3امتحان

%5
%5
%11
%81

روش تدریس  :تشكيل گروه  -سخنراني وعملي به طریق آنالین

روش و زمان ارزشيابي :شفاهي-كتبي بصورت اوليه/مرحلهاي و پایاني-تشریحي و چندگزینه اي

بخش عملی :
اجرای فرایند پرستاری خانواده

%81

مستندات مربوط به فعاليت ها

%21

روش تدریس  :مستقيم ،شبيه سازی  ،تسلط یاب (آنالین)
روش و زمان ارزشيابي :در عرصه /مشاهده ای براساس چک ليست /
ارائه مستندات در پایان دوره
ژور نال کالب  :طبق برنامه تعيين شده در ابتدای کالس هر دانشجو موظف است یک مقاله در رابطه با
موضوع های درس از ژورنال های تخصصی و به روز انتخاب و در تاریخ معين ارائه نماید:
نیاز های مرتبط با سالمت زنان  -نیاز های مرتبط با سالمت مردان  -نیاز های مرتبط با سالمت سالمندان -
نیاز های مرتبط با سالمت کودکان و نوجوانان  -مسائل و چالش های خانواده در دوران حاضر -خانواده های
اسیب پذیر  -بالیا و حوادث غیر مترقبه و خانواده
کنفرانس  :طبق برنامه تعيين شده در ابتدای کالس هر دانشجو موظف است یک موضوع را انتخاب و در
تاریخ معين بصورت کنفرانس ارائه نمایند :معلولیت در خانواده – بحران در خانواده – سوء رفتار در
خانواده – اعتیاد و خانواده– دیدگاه اسالم نسبت به خانواده –– بیماریهای ژنتیک در خانواده  -مشخصات
خانواده ایرانی
برنامه کارآموزی :
انجام  9شیفت کارآموزی در مراکز بهداشتی درمانی  ،مدارس و ...به صورت شناسایی خانواده دارای
مشکل و اجرای فرایند پرستاری و پیگیری مراقبت ها از طریق بازدید منزل
منابع:
 -1حاتمی و همکاران "کتاب جامع بهداشت عمومی" تهران  ،انتشارات ارجمند  1318،سه جلد
 -2النکستر پرستاری بهداشت جامعه 1و2و 3ترجمه ابراهیمی و همکاران اصفهان انتشارات دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اصفهان

-2النکستر پرستاری بهداشت جامعه 1و2و 3ترجمه حسينی و جعفری تهران انتشارات نشر
جامعه 1398
-3حسينی م .روحانی ک .حسين زاده ص.پرستاری بهداشت خانوا ده  .انتشارات بشری1398 ،

 -4ایلدرآبادی ا .پرستاری سالمت جامعه  .تهران ،انتشارات جامعه نگر 1398
6-Friedman M. Bowden V. Jones E. Family Nursing :research, theory and
]practice.[--
7- Stanhope and Lancaster " Community Health Nursing " mosby saint louis
Philadelphia 2018
8- Wright L. M. Leahy M. Nurses and families: a guide to family assessment and
]intervention. [--
9- Allender J. Rectors C. Warner K. " Community and public Health Nursing".
Philadelphia; Wolter kluwer/ lippincott & Wilkins 8 ed. 2018

جلسات :

مفهوم خانواده وانواع خانواده
مراحل تکامل خانواده
ساختار نقش ،قدرت ،ارزش و الگوهای ارتباطی
عملکرد خانواده (درک نيازها،اجتماعی نمودن فرزندان،مراقبت و رفتارهای بهداشتی )
چارجوب نظری پرستاری خانواده و نقش و وظایف پرستار سالمت جامعه در خانواده
اصول و مفاهيم فرایند پرستاری در خانواده
بازدید منزل و مراقبت در منزل
معلوليت در خانواده – بحران در خانواده –
سوء رفتار در خانواده  -اعتياد و خانواده– دیدگاه اسالم نسبت به خانواده
بيماریهای ژنتيک در خانواده  -مشخصات خانواده ایرانی
عوامل تهدید کننده سالمت اعضای خانواده از جمله مرگ  ،طالق ،فقر ،مهاجرت،
بيماری های مزمن،
نياز های مرتبط با سالمت زنان  -نياز های مرتبط با سالمت مردان -
نياز های مرتبط با سالمت سالمندان  -نياز های مرتبط با سالمت کودکان و نوجوانان -
مسائل و چالش های خانواده در دوران حاضر -خانواده های اسيب پذیر  -بالیا و حوادث
غير مترقبه و خانواده

