
 

 

 
 

   سالمت جامعه)خانواده(پرستاری  عنوان درس :

 مراقبتی ابیو ارزش زییالگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها، برنامه ر و ها هینظرنیاز:  پیش 

سبک  و و خانواده و جامعه، ارتقای سالمت های پرستاری برای سالمت جامعه، روش های آموزش به فرد

  سالم، فرهنگ پرستاری یزندگ

  جامعه سالمتپرستاری رشته ارشد  کارشناسی دانشجویان گروه فراگير :

 دکتر شهال خسروان  -آقای  علی دلشاد : اساتيد

  ساعت كالس  :                                  دوشنبه :  روز برگزاري كالس

 (یواحد کار آموز کیو  یاحد نظرو 5/1واحد ) 5/2:   تعداد واحد 

 

 هدف كلي :

خانواده آشننا شنوند   يبهداشت رفتارهاياصالح و ارتقاء جاد،ینقش پرستاران سالمت جامعه در ا تيبا اهم انیدانشجو 

هاي  تياز آن در فعال رييها را به منظور بهره گ خانواده يمسائل و مشکالت بهداشت لينحل ،يمهارت هاي بررس نيهمچن

  ندیخود كسب نما ندهیآ

 اهداف جزئي :

  یان انتظار مي رود:دانشجواز در پایان این درس 

 را تعریف نمایند   انواع خانواده وخانواده  -

 را در انواع خانواده مقایسه نمایيد  تصميم گيريارزش و الگوهاي ارتباطي و ، ساختار، نقش ها، سيستم هاي قدرت - 

را دراننواع  يمراقبت و رفتارهناي بهداشنت فرزندان، نمودن ياجتماع ازها،يدرك ن عملکرد خانواده در ارتباط با  - 

 خانواده مقایسه نمایند  

 را توضيح دهند  يرانیمشخصات خانواده هاي ا -

منناب    ، رسالت  خانواده در ارتقا سالمت اعضا و جامعه را بنر اسناسودهنسبت به خانواده را  بيان نم اسالم دگاهید  -

    ندینمانقد اسالمي را

 مسائل و چالش هاي خانواده در دوران معاصر را توضيح دهند  -

  را بيان نمایند  خانوادهدر ارتباط  چارچوب هاي نظري پرستاري   -

 را توضيح دهند نقش و وظایف پرستار سالمت جامعه در خانواده  -

ارتباط صنحيح بنا خنانواده   يبرا را  در منزل ي( بهداشت Home Visit) داریپرستاري در خانواده و اصول د ندیفرآ -

 دهد  حيبمنظور ارتقاء سالمت خانواده توض

 د نرا بيان كن در آنو نحوه پيشگيري و مداخله  را تعریف نموده  انواعو  بحران در خانواده  -



 

 

  دینما ليشدن آنها را تحل ریپذ بيآس لیو دال انيرا ب يمفهوم خانواده هاي آسيب پذیر  به طور كل  -

و حنواد   اینبال هاي مزمن، مارييطالق، فقر، مهاجرت، ب مرگ،) سالمت اعضاي خانواده نندهك دیتهدرایج عوامل   -

 (  ونحوه مداخله در آنها را توضيح دهند  رمترقبهيغ

  را بيان و نقش آن در سالمت خانواده را توضيح دهند  كودكان و نوجوانان نيزسالمندان و  ،سالمت زنان، مرداناصول  

 وظابف و تکاليف دانشجو : 

 دانشجویان مي بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در كالس درس حاضر باشند   -1

دانشجویان با مطالعه مناب  معرفي شده و با آمادگي قبلي دركالس حاضرشده و مکلف به شركت فعنال در مباحن   -2

 باشند   درسي مي

 اقدام نماید    تيداهاي مرتبط با مباح  درسي  با توافق اس موضوع در مورد دو كنفرانس هر دانشجو نسبت به تهيه  -4

  كنفرانس ،يمشاركت يپرسش و پاسخ، روش ها ،يبح  گروه سخنراني، :سیروش تدر

 دانشجو: وظایف

 جلسات( ليدرس قبل از تشکحضور به موق  وشركت فعال در كالس)مطالعه مباح  طبق طرح  -

 ارائه كنفرانس  -

 : در بخش نظري روش ارزشيابي دانشجو

 نمره درصد شرح فعاليت ردیف

 2 %11 ، پرسش و پاسخ حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 1

 4 %21 آزمون تکوینی 2

 4 %21 ارائه کنفرانس  3

 11 %51 آزمون تراکمی 4

 21 %111 جمع

 حاوی مطالب زیر باشد:کنفرانس باید 

 بیان مسئله مورد بحث و تأثیر آن بر خانواده -

 استفاده از دانستی های جدید در رابطه با موضوع کنفرانس -

 استفاده از نظریه و کاربرد آن در خانواده در رابطه با موضوع کنفرانس -

 پرستاری بهداشت جامعهارائه طرحهای اصالحی در صورت لزوم برای رفع مشکل مورد بحث و نقش  -

 

 : منابع اصلی( (***مناب 
 

باساوانتا ، بی تی ، درسنامه پرستاری بهداشت جامعه ، ترجمه میر محمد حسيینی و یوسيح حمیيدزاده اربيابی ،  (1

  . 1332انتشارات بشری ، تهران ، 

 . 1331؛ تهرات ؛  یخانواده ؛ انتشارات بشر تیری، زهرا ؛ بهداشت و مد یهنودب (2

 .1335حسینی،میمنت و همکاران ، پرستاری بهداشت خانواده ، تهران ، نشر و تبلیغ بشری ،  (3

 . 1331ساروخانی ، باقر ، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، انتشارات سروش ، تهران ، *** (4

 .1334شرفی،محمدرضا ، خانواده متعادل ، تهران انتشارات انجمن اولیاء مربیان ، (5

گان،باربارا.داوکنیز،سی سیلیا ، پرستاری بهداشت جامعه )خانواده محور( ، ترجمه اعضاء هیأت علمی دانشيکده لو (6

 .1332پرستاری مامایی ، تهران ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران ، 

 .1335ند ، مک موری،آنی ، پرستاری بهداشت جامعه ، ترجمه انوشه ، آمنه و همکاران.آباده ، انتشارات ارجم (7

  .1334بهداشت .تهران،نشر جامعه نگر ، ی.درسنامه پرستار،اسحقیآباد رایلد (8   

از دانشگاهها و  منتشره و معتبر و به روز در ارتباط با سالمت خانواده یهای تخصص تیو سا یکتب و مجالت پژوهش *** (1

 ایمعتبر دن یمراکز علم



 

 

10***. Marilyn M.Friedman, Vicky R.Bowden,Elaine Jones.Family Nursing:Research, Theory, 
and Practice 

1***1. Wright Lorraine M. &Leahy, Maureen. Nurses and families:a Guide to family 
assessment and intervention. 

12***. Barbara Walton, Spradley, Judith Ann Allender. Community Health Nursing: 
Promotion andProtecting the Public's health. 

13***. Frances A.Maurer, Claudia M.Smith Community/public health nursing practice:health 
for families and populations. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ))  طراحي پيشگام تدریس  ((
  



 

 

اراده دهنده یا  اهداف  جلسات موضوع تاریخ جلسه

 دهندگان

تعيين  _برقراري ارتباط  _ارزشيابي آغازین    اول  

 اهداف

 

 _جایابی  _اطمینان از داشتن پیشنیازها الزم 

 تبیین انتظارات

 : در پایان هر جلسه از فراگير انتظار مي رود كه

 

 -اساتید 

 دانشجویان

مراحل و  خانواده انواع خانواده، مفهوم  دوم
 تکامل خانواده

 نیصاحبنظران مختلف در ا دگاهیخانواده را از د
 کند فیتعر نهیزم

متفاوت خاانواده را از حاااس خااختار هاا  ا   انواع

 دنکن سهیمقا

 تدوره  ااامیلاار  -تئااورت تماااملا دوا  هراخااا 
 ار  ت اا ازیان نیمختلف تمامل خاانواده ممتتار

 .د ند حیمرحله را توض

 
 خسرواندکتر 

 ، چارچوب هاي نظري پرستاري خانواده  سوم
سالمت جامعه در  پرستار وظایف و نقش

 خانواده

 منشا تئورت  ات خانواده را هیان کنند

رایج ترین تئاورت  اات تمااملا ع تعااملا و ...(  و 
 کارهرد آن در پرختارت را توضیخ د ند

 دکتر خسروان

الگوهاي ساختار نقش، قدرت، ارزش و   چهارم
 ی در خانوادهارتباط

ارزش  اا و دادرت  عاارتباط تخاختار نقش ع احگو

 تو چاحش  ا فیرا تعر اخنت تدر خانواده  سته ا
 تو  ساته ا  ت ساته ا ریاغ تآن  در  خانواده  ا

 .ندیو نقد نتا سهیمدرن را مقا

 دکتر خسروان

 یاجتماع ازها،یعملکرد خانواده: درك ن   پنجم
مراقبت و رفتارهاي  فرزندان، نمودن
 یبهداشت

مختلااف تماماال خااانواده  تهراخااا   دوره  ااا 

 . ندد حی ر مرحله را توض ت ا ازین نیممتتر

هراورده خازت ترهیت و اجتتاعا نتودن فرزنادان و  

مرادبت از وضعیت خالمت و ایجاد رفتار همداشاتا 

را هه عنوان دو نیاز اخاخا را  در خانواده را توضیح 

 د ند.
  

 دکتر خسروان

 دگاهید ،یرانیشخصات خانواده هاي ام  ششم
مسائل و چالش  ،اسالم نسبت به خانواده

 هاي خانواده ها در دوران معاصر

خانواده ایراناا و مفماوو و مشختاات ان را هیاان 

خانواده در اخالوع خاختار و کار کرد  فیتعر نتوده 

 ساهیمقا ااخاالم ریاغ تآن را  ها خانواده  اا ت ا

مشختات خانواده ایرانا اخالما را توضیح  .ندینتا
 د ند.

ممتترین چاحش  ات خانواده  ات معاصر را هیاان 

 نتایند 

 

 -دکتااار خساااروان

 دانشجویان

 داریپرستاري در خانواده و اصول د ندیفرآ   هفتم
 ( Home Visit )در منزل یبهداشت

 نتوده  انیدر خانواده را ه تپرختار ندیکارهرد فرآ

 تهارا داهل کاارهرد تپرختار ت ا تتئور نیممتتر

 د ند.   حی( را توضومنیخانواده ت از جتله ن

منال   دیاهازد قیاباط ها خاانواده از طرتار تیا ت
 .ندینتا انیپرختار را ه تهرا

خااتواده را  تمنل  و متاحبه ها اعضا دیهازد اصو 

   ردیفرا گ

و متااحبه را  دیانقاش مماارت هازد تفایانجاو ا ها
   ندینتا نیتتر

 دکتر خسروان



 

 

 با تطابق هاي روش و خانواده در بحران  هشتم

 آن

 دینتا هیاز هاران خانواده و انواع آن را ارا فیتعر 

در پرختاران را  و نقشهاران مداخله در  تیا ت

 د ند حیتوضاین امر را
 

 جناب آدات دحشاد

 

 

 اعضاي سالمت کننده تهدید عوامل   نهم

 مرگ، طالق، فقر، مهاجرت،  :خانواده

خاانواده:  اعضااتکنناده خاالمت  دیتمد نیممتتر

آن هر خانواده و نقاش  ثراتا فیتعر رامرگع طالق 

 ندیمتقاهل خانواده در هروز و تداوو آن را هاث نتا

را هار  تمشامال نیاارفا  در  تپرخاتار مداخالت
 .ندینتا هیان تپرختار ت ا صیاخا  تشخ

 دات دحشادآجناب 

 

 

 
 

 اعضاي سالمت کننده تهدید عوامل   دهم

 فقر، مهاجرت  :خانواده

کنناده خاالمت اعضاات خاانواده:  دیتمد نیممتتر

اثارات آن هار خاانواده و و فیتعر رافقرع مماجرتع 

نقش متقاهل خانواده در هروز و تاداوو آن را هااث 
 ندینتا

را هار  تمشامال نیاارفا  در  تپرخاتار مداخالت

 .ندینتا هیان تپرختار ت ا صیاخا  تشخ

 دحشاد تجناب آدا

 

کننده سالمت اعضاي  دیعوامل تهدادامه   یازدهم
 ماريیب رمترقبهیو حوادث غ ایخانواده: بال

 هاي مزمن
 

خانواده:  اعضاتکننده خالمت  دیتمد نیممتتر
 ات ملمن ع را  هیتارت هغیر متردبو حوادث  ایهال

آن هر خانواده و نقش متقاهل خانواده  اثرات فیتعر

 ندیدر هروز و تداوو آن را هاث نتا

مشامالت را هار  نیادر رفا  ا تپرخاتار مداخالت
 .ندینتا انیه تپرختار ت ا صیاخا  تشخ

 دحشاد تجناب آدا
 

سالمت کودکان و  ،سالمت سالمندان   دوازدهم

 نوجوانان

 

خااحتندع  اعضااتکننده خاالمت  دیتمد نیممتتر

را هیاان نتاودهع  نقاش  خاانوادهکودک و نوجاوان 
پرختار در حفظ خالمت ایان گاروه  اا را توضایح 

 د ند.

 دحشاد تجناب آدا

 

 اعضایکننده سالمت  دیتهد نیمهمتر سالمت زنان و مردان  سيزدهم

نموده  انیببر اساس جنسیت آنان  خانواده را 

گروه ها را  نینقش پرستار در حفظ سالمت ا

  دهند. حیتوض

ر اساس بمشکل را  نیدر ا یپرستار مداخالت

و شرح  ینیب شیپ یپرستار یها صیتشخ

 دهند

 آقای دلشاد

 -اساتید   آزمون تراكمي  چهاردهم

 دانشجویان

 

 ساعت(: 11یک واحد)  )خانواده(جامعه  سالمتكارآموزي پرستاري ب  

   به شرح زیر درنظر داردو کسب توانمندي ها  کار آموزي این درس در دو بخش انجام خدمات تخصصی 

 خدمات: 
 پرستاري و با استفاده ندیآن را بر اساس فرا یخانواده، مسائل و مشکالت بهداشت کیدانشجو با انتخاب 

 یبهداشت داریو د ژهی( از ابزارهاي و Home Visitهاي پرستاري )  صینموده و بر اساس تشخ یبررس
 .دیو ارائه نما یابیرا ارز جیاجرا و نتا م،یتنظ یشده برنامه مراقبت مطرح

 مربوطه: اهداف



 

 

 آن فیبا واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت ودرمان مربوطه و شرح وظا ییآشنا-1
 Home visitحضوردرخانه بهداشت و انتخاب خانواده وانجام مقدمات  -2
 وشناخت خانواده یفرم بررس لیوتکم Home visitانجام  -3

 ي بر اساس مدل هاي مناسب) نیومن، اورم و....(بند تیواولو يپرستار يها صیل،تشخیوتحل هیتجز -4
 يزیبرنامه ر -5
 مداخله -6
 یابیارزش -7
 ارائه گزارش -8

 .ارائه خواهد شد يمربوطه در کار آموز يو راهنما یابیارز يفرم ها :حيتوض

 

 ها:توانمندي  كسب
پژوهش  (، انجام مصاحبه، آموزش به فرد و خانواده، ی) فردي و گروه یهاي ارتباط مهارتالزم است دانشجو 

خطرات سالمت  یابیمهارت هاي حل مسئله، ارز ،ی( مقاالت علم Environmental Visit)،و نگارش
 ماران،یب اژیتر ییسازي، توانا منیتوانمندي هاي سالمندان، مهارت ا یابیرشد و نمو کودکان، ارز شیپا جامعه

 یدرمان عیمحلول ما هیرش، تهاگز هیته ري،یگی( ارجاع به منابع جامعه و پ ORTاز ،) استفاده
 مهارت هاي ضروري مراقبت ریوسا یاز پاشنه پاي نوزادان و مراقبت از تراکئوستوم ريیخونگ گلوکومتر،

 نماید. برا کسو مطابق برنامه تنظیم شده  حضور در مراکز بهداشتی و درمانی را  با ماریب از
 

 پیگیري در منازل  مراکز بهداشتی و درمانی، مدارس و عرصه:

 در بخش نظري ذکر شده است. مناب :

 ارزشيابي:

 نمره(. 2بر اساس برنامه تدوین شده)  و قوانین آموزشی محل کشیک منظم و با رعایت الزامات مربوطه حضور
 نمره( . 8با تایید استاد مربوطه) و ارائه گزارش هاي الزم انجام مهارت ها ي پیش بینی شده به طور صحیح

 نمره( 8ارائه گزارش شفاهی و کتبی بازدید منزل و اجراي فرآیند پرستاري)


