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  فرهنگ و پرستاری عنوان درس :
 جامعهسالمت کارشناسی ارشد  2دانشجویان ترم  گروه فراگير :

 دکتر شهال خسروان نام استاد :                  1100 -1101اول  نيمسال :

 دارد: ن ازين شيپ                             یک واحد نظری  تعداد واحد :

 :هدف كلي

دانشجویان پس از پایان درس  می توانند معلومات و اطالعات کافی در زمینه اهمیت نقش و کاربرد مفهوم فرهنگ در کار 

 های میدانی و مطالعات پژوهشی پرستاران سالمت جامعه بدست آورند.

  :اهداف ویژه

 :  انتظار مي رود كهیان از دانشجو درسدر پایان این 

 فرهنگ را توضیح دهند مرتبط باهیم معانی و مفا .1

 را  توضیح دهند. حیطه ها فرآیند و موانع کسب آنها ،شایستگی فرهنگی  .2

 را توضیح دهند. یفرهنگ یستگیموانع کسب شا .3

 را توضیح دهند. و رفتار سالم فرهنگارتباط  .4

 .را توضیح دهند نگرینیل یفرهنگ یمدل پرستار .5

 .توضیح دهند را یدر پرستار یفرهنگ یابیارزچگونگی  .6

 .بیان نمایند رازمان مانند بر اساس ابعاد متعدد  فرهنگ  در گروه ها و جوامع مختلف  یها تفاوت .7

 مدل فرهنگی و ابعاد فرهنگ بررسی و ارائه نمایند.بر اساس فرهنگ  مرتبط با سالمت یک جامعه را  .8

 :  الگوی تدریس

 اجتماعیپیش سازماندهنده، 

 : روش تدریس

 می باشد. پرسش و پاسخ ،سخنرانی ، بحث گروهی 

 ف و تکاليف دانشجو :یوظا

   : در بخش نظری یانروش ارزشيابي دانشجو

 

 نمره درصد شرح فعاليت

 10  حضور منظم و شرکت فعال در مباحث کالس       
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 3 11 آزمون تکوینی )میان ترم(

 

 3 11   در مورد فرهنگ یک قومیت  ارائه کنفرانس کالسی
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 منوچهر محسنی، جامعه شناسی پزشکی  -

 محسن توکل ، جامعه شناسی پزشکی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 00 تراکمی )پایانی( آزمون

 20 100 جمع



 ((  جدول طراحي پيشگام تدریس)) 

 تعیین_ جایابی_پیشنیازها داشتن از اطمینان-ارتباط برقراری دانشجو -استاد

 اهداف
 جلسه اول انتظارات تبيين _  آغازین ارزشيابي   - معارفه

   تیفرهنگ، نژاد و قوم -      خسروان         

 یمل تیعناصر فرهنگ و هو  -      

 و فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع تیوضع نیرابطه ب -        

  میو مفاه یمعان -          
 

 دوم

 ها  طهیح - خسروان

   ندیفرآ -

 

 سوم  :یفرهنگ یستگیشا -

 ی) جامعهه شناسه ،یساز شهیو کل یرفتار برچسب زن - خسروان

احمهد،  ،یترجمه خزاعه د،یوی، دآرمسترانگ ،یپزشک

 ی، موسسههه انتشههارات علمهه1731توکهه، ، مدمههد، 

 (فیدانشگاه شر

 یو قوم پرست ینژاد پرست ض،یتبع -

 یفرهنگ ،یتدم -

   یتضاد فرهنگ -

 یشوک فرهنگ -

 موانع کسب شایستگی فرهنگی: -
 

 چهارم

 حفظ سالمت یآداب و روش ها - خسروان

ی دکتر ی) جامعه شناسی پزشکماریب یفرهنگ گاهیجا -

 111-171مدستی 

) 

 یماریو بروز ب یفرهنگ یتضاد ها -

  

 فرهنگ و رفتار سالم -
  

 

 پنجم

 نگرینیل یفرهنگ یمدل پرستار - خسروان

 یدر پرستار یفرهنگ یابیارز -
 ششم : یفرهنگ پرستار -

اسهتفاده از مفسهر،  ،یارتباط، فضا، سهازمان اجتمهاع - کنفرانس دانشجویان

 یکیولوژیب یتفاوت هاو  یطیزمان، کنترل مد
فرهنگ  در گروه ها و   یتفاوت ها -

 ، جوامع مختلف
 آسیایی، اروپایی، امریکایی ،  آفریقایی،  -

 هفتم

اسهتفاده از مفسهر، زمهان،  ،یارتباط، فضا، سازمان اجتمهاع کنفرانس  دانشجویان

 یکیولوژیب یو تفاوت ها یطیکنترل مد
فرهنگ سالمت  در گروه   یتفاوت ها -

 مع مختلفها و جوا

 هشتم

اسهتفاده از مفسهر، زمهان، کنتهرل  ،یارتباط، فضا، سازمان اجتماع کنفرانس دانشجویان

 یکیولوژیب یو تفاوت ها یطیمد
فرهنگ سالمت  در گروه ها و جوامع  -

 مختلف

 نهم

 دهم ارزشيابي تراكمي تشخيص پيشرفت تحصيلي فراگيران دانشجویان

 

 


