
  
 آستارا واحدآزاد اسالمي  دانشگاه

 :درس نام

 پرستاري سالمت فرد و خانواده 

 :كلي هدف

هدف از تدوين اين درس ، انتقال دانش و اطالعات الزم در زمينه بهداشت خانواده بعنوان اولين واحد تشكيل 

ا بتواند در قالب فرآيند پرستاري بهداشت دهنده جامعه و مباني آن به دانشجو تا با بكارگيري اصول خدمات بهداشتي اوليه ، ت

 .جامعه ، تدابير مناسب جهت حل مشكالت خانواده ارائه نمايد

 : ويژه اهداف

 :پايان دوره از فراگير انتظار ميرود در

 ..اهميت ازدواج را بيان نموده و معيارهاي گزينش همسر را شرح دهد -1

 .ازدواج را بيان كند اهميت بهداشت قبل از ازدواج و موارد مشاوره قبل از -2

 .مفهوم و اهميت مشاوره ژنتيك را شرح دهد -3

 .انواع اختالالت ژنتيكي را توصيف نموده و نقش پرستار بهداشت جامعه در مشاوره ژنتيك را بيان كند -4

 .خانواده را از ديدگاه صاحبنظران مختلف ، تعريف كند -5

 .ت با يكديگر مقايسه كندانواع خانواده را توصيف نموده و از لحاظ ساختار و خصوصيا -6

 .ابعاد ساختار خانواده را نام برده و هر يك را توصيف كند -7

 .عوامل مهم در پذيرش نقش والدي و مراحل آن را تشريح كند -8

 .ساختار و فرهنگ خانواده را توصيف كند -9

 . وظايف و عملكرد خانواده را تشريح كند -11

 .مشخصات يك خانواده سالم و مؤثر را ليست كند -11

 .حفظ سالمت و بهداشت خانواده را شرح دهد اهميت -12

 .عوامل مؤثر بر سالمت و بهداشت خانواده را نام برده و هر يك را توصيف كند -13

 .اهميت توجه به مراحل زندگي خانواده را توصيف كند -14

 .فعاليتهاي اصلي در وظايف تكاملي خانواده را نام ببرد -15

 .ان كندمفهوم و اهميت فرآيند پرستاري در خانواده را بي -16

 .مراحل فرآيند پرستاري در خانواده را نام برده و توضيح دهد -17

 .اهميت بازديد از منزل را بيان كند -18

 . مزايا و معايب بازديد از منزل را نام ببرد -19

 .مراحل بازديد از منزل را نام برده و توضيح دهد -21

 .ارزشيابي بازديد از منزل را توصيف كند -21

 .حران در خانواده را شرح دهدبحران را تعريف نموده و اهميت ب -22

 .انواع بحران را نام برده و توضيح  دهد -23

 .مراحل بحران را توصيف كند -24

 .عكس العمل نسبت به بحران را شرح دهد -25

 .مراحل مداخله در بحران خانواده را شرح دهد -26



 .عواملي را كه بر پي آمد بحران در خانه مؤثر هستند ، نام ببرد -27

 .بحران خانواده را توصيف كند نقش پرستار بهداشت جامعه در -28

 .مفهوم سوء رفتار در خانواده را بيان كند -29

 .سوء رفتار نسبت به همسر را شرح دهد -31

 .سوء رفتار نسبت به كودكان را توصيف كند -31

 .سوء رفتار نسبت به سالمندان را بيان كند -32

 .عوامل موثر در سوء رفتار را بيان كند -33

 . ابعاد رشد و تكامل كودك را نام ببرد -34

 .عومال مؤثر بر رشد و تكامل را بيان كند -35

 .معلوليت را توصيف كند -36

 .انواع معلوليت و ويژگيهاي معلوليت را بيان كند -37

 .مراحل واكنش خانواده به درك معلوليت كودك يا يكي از اعضاي خانواده را شرح دهد -38

 .سطوح پيشگيري در معلوليت را بيان كند -39

 .دهدنقش پرستار جامعه در معلوليت را شرح  -41

 .تاثير اخالق در خانواده را بيان كند -41

 .علل اخالق را نام ببرد -42

 .مشكالت خانواده هاي تك سرپرست را تشريح كند -43

 .تاثير فقر را بر جنبه هاي مختلف توضيح دهد -44

 . علل فقر را نام ببرد -45

 .عوامل خطر براي مهاجران را شرح دهد -46

 .تاثير وجود فرد بيمار در خانواده را بيان كند -47

 .نقش پرستار بهداشت جامعه را در ارتباط با خانواده داراي فرد بيمار توصيف كند -48

 .تاثير اعتياد بر جنبه هاي مختلف را بيان كند -49

 .تعاريف مربوط به اعتياد را شرح دهد -51

 .انواع مواد مخدر و اثرات جسمي و رواني آنها را توضيح دهد -51

 .عوامل مؤثر بر ايجاد اعتياد را نام ببرد -52

 .اعتياد را از ابعاد مختلف شرح دهدعوامل  -53

 .پيشگيري از اعتياد را در سطوح مختلف با ذكر يك مثال شرح دهد -54

 .نقش پرستار بهداشت جامعه را در ارتباط با اعتياد بيان كند -55

 .اهميت توجه به بزهكاري در جامعه را بيان كند -56

 .علل مؤثر در گرايش به بزهكاري را شرح دهد -57

 .ري را توضيح دهدنحوه پيشگيري از بزهكا -58

 .اهميت غربالگري را بيان كند -59

 . تفاوت غربالگري و بيماريابي را شرح دهد -61

 .ويژگي ازمونهاي غربالگري را تشريح كند -61

 .معيارهاي غربالگري را نام ببرد -62

 . نقش پرستار بهداشت جامعه در غربالگري را بيان كند -63



 

 : دانشجو تكاليف
 %11  كالسي                                    در بحث هاي مرتب و فعال و شركت  حضور -1

 %31   ترم                                                                               ميان  امتحان -2

 %61              امتحان پايان ترم                                                                     -3

 : كالسي تقويم

 

 محتواي درسي عناوين تاريخ جلسات تعداد

 ازدواج  1

 بهداشت قبل از ازدواج و ازدواج و مشاوره ژنتيكي   2

 تعاريف خانواده و انواع آن  3

 ساختار و  فرهنگ خانواده  4

 وظايف و عملكرد خانواده  5

 عوامل مؤثر بر بهداشت خانواده  6

 مراحل زندگي خانواده  7

 آيند پرستاري در خانواده فر  8

 امتحان ميان ترم  9

 بازديد منزل  11

 بحران در خانواده  11

 سوء رفتار در خانواده  12

 معلوليت در خانواده  13

 خانواده هاي آسيب پذير  14

 اعتياد در خانواده  15

 بزهكاري و خانواده  16

 غربالگري و بيمار يابي در خانواده  17

 

 : بعفهرست منا
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