بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي

فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه1 :

هدف کلي :دانشجو با تعريف خانواده و ساختار آن آشنا گردد.

زمان ---:مدرس :مهناز حلیاني

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

روش ارائه درس

مكان :کالس -----
مدت 1 /5 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -1تعريف خانواده  ،انواع



خانواده را تعريف كند.

شناختي

-سخنراني

ويدئو پروژكتور

پرسش شفاهي حين

خانواده  ،ساختار خانواده ،



انواع خانواده را نام ببرد.

شناختي

-بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

تدريس

خصوصيات كلي و مشترك



انواع ساختار خانواده را ليست نمايد.

شناختي

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

در خانواده  ،خانواده بعنوان



خصوصيات كلي و مشترك را در خانواده نام ببرد.

شناختي

يك واحد مراقبتي.



خانواده را بعنوان يك واحد مراقبتي توصيف نمايد.

شناختي

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه2 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با نقشها و عملكردهاي متفاوت خانواده آشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

رئوس مطالب



واژه هاي نقش  ،تقبل نقش و الگوي نقشي را تعريف كند.



نقشهاي رسمي اعضاء را در يك خانواده بيان كند.



نقشهاي غير رسمي اعضاء را در يك خانواده بيان كند.

روش ارائه درس

مكان :کالس ----
مدت 1 /5 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -2نقشها و عملكرد خانواده
 ،نقش و الگوي نقشي ،

نقشهاي رسمي و غير رسمي
اعضاء خانواده  ،عملكرد هاي 
مهم خانواده مراحل تكاملي
خانواده  ،نقش پرستار در
مراحل تكاملي و نيازهاي
بهداشتي خانواده در مراحل
مختلف .



عملكرد مهم خانواده را كه بين نقشهاي خود و خانواده تعادل
برقرار مي كند فهرست نمايد.
مراحل تكاملي خانواده و نقش خانواده در هر مرحله را
توضيح دهد.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

پرسش شفاهي حين

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

تدريس

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

شناختي
شناختي

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه3 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با کاربرد فرآيند پرستاري در خانواده آشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس ----
مدت 1 /5 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -3كاربرد فرايند پرستاري



تاثير استفاده از فرايند پرستاري را در حل مشكالت خانواده

شناختي

درك نمايد.

در خانواده  ،مراحل فرايند
پرستاري  ،بكارگيري ابزار



مراحل فرايند پرستاري را نام برده و شرح دهد.

شناختي

ارزشيابي جهت بررسي و



منابع اطالعاتي خانواده را جهت بررسي و تشخيص ليست

شناختي

نمايد.

تشخيص مشكل خانواده ،
منابع اطالعاتي موجود براي



روش استفاده از ابزار ارزشيابي را جهت بررسي وضعيت

شناختي

خانواده ذكر نمايد.

بررسي و تشخيص مشكالت
خانواده  ،نحوه تعيين اولويت



نحوه اولويت مشكل خانواده را شرح دهد.

شناختي

مشكل خانواده



مشكل خانواده را با استفاده از فرايند پرستاري تا حد ممكن

شناختي

برطرف نمايد.

سخنراني

ويدئو پروژكتور

بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

كوئيز
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با بازديد منزل ،اهداف ،مزايا و مراحل آن آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

جلسه4 :
زمان---- :
حیطه



اهداف بازديد منزل را ليست نمايد.

شناختي

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 /5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 -4بازديد منزل  ،اهداف ،



مزايا و معايب بازديد منزل ،

مزايا و معايب بازديد منزل را توضيح دهد.

شناختي

 -سخنراني

ويدئو پروژكتور



مهارتهاي مهم جهت كسب موفقيت در بازديد منزل را بيان

شناختي

-بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

مهارتهاي مهم جهت كسب

كند.

-پرسش و پاسخ پاور پوينت

موفقيت در بازديد منزل ،



مراحل بازديد منزل ،وسايل

مراحل بازديد منزل را بطور كامل شرح دهد.

شناختي



الزم جهت انجام بازديد منزل

وسايل الزم جهت انجام بازديد منزل را ليست نمايد.

شناختي



 ،اصول امنيتي هنگام بازديد

اصول امنيتي در هنگام بازديد منزل را بيان نمايد.

شناختي



عوامل موثر را در توانمند نمودن پرستار در هنگام بازديد

شناختي

منزل  ،عوامل موثر در توانمند
سازي پرستار هنگام بازديد
منزل.

منزل بيان كند.

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با ازدواج و تشكیل خانواده آشنا گردد.
رئوس مطالب

 -5نظر اسالم نسبت به
ازدواج و تشكيل خانواده،
مفهوم و هدف ازدواج ،آثار و
نتايج ازدواج ،مشكالت و
موانع ازدواج ،راه حلهاي
مناسب در مقابله با مشكالت
ازدواج ،اصول كلي انتخاب
همسر ،ضرورتهاي فردي،
اجتماعي و مذهبي ازدواج،

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود



مفهوم ازدواج را ذكر نمايد.



هدف ازدواج را بيان كند.



آثار و نتايج ازدواج را ذكر كند.



مشكالت و موانع ازدواج را توصيف نمايد.



راه حلهاي مناسب را در مقابله با مشكالت ازدواج شرح
دهد.



اصول كلي انتخاب همسر را ذكر نمايد.



ضرورتهاي فردي  ،اجتماعي و مذهبي ازدواج را شرح دهد.



اهميت مشاوره قبل از ازدواج را بيان كند.

اهميت مشاوره قبل از ازدواج ،

مشاوره ژنتيكي و نحوه رعايت بهداشت خانواده را توضيح

مشاوره ژنتيكي و رعايت

دهد.

بهداشت خانواده.



نظر اسالم را نسبت به ازدواج شرح دهد.

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 /5 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه5 :

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

شناختي
شناختي
شناختي
شناختي
شناختي
شناختي
شناختي

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با خانواده هاي آسیب پذير و نحوه برخورد با آنها آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 /5 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه6 :

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 -6خانواده هاي آسيب پذير-



گروههاي آسيب پذير را ليست نمايد.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

آسيبهاي رواني اجتماعي در



آسيبهاي رواني اجتماعي در جامعه را شرح دهد.

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

جامعه -شناخت گروههاي



عوامل موثر در ايجاد آسيب پذيري را شرح دهد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

آسيب پذير -عوامل موثر در



نحوه كاهش آسيب پذيري در خانواده را توضيح دهد.

شناختي

آسيب پذيري خانواده و



نقش پرستار بهداشت جامعه را در برخورد با خانواده هاي

شناختي

جامعه -نحوه كاهش آسيب
پذيري در خانواده -نقش
پرستار بهداشت جامعه در
برخورد با خانواده هاي آسيب
پذير.

آسيب پذير بيان نمايد.

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با بحران در خانواده ،انواع بحران و چگونگي مداخله با آنها آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

جلسه7 :
زمان----- :
حیطه


 -7بحران در خانواده  ،تعريف

بحران را تعريف نمايد.

شناختي



بحران  ،انواع و مراحل

عوامل ايجاد بحران در خانواده را ذكر نمايد.

شناختي



واكنشهاي رواني و تطابق خانواده در هنگام بحران را شرح

شناختي

بحران -واكنشهاي رواني و

دهد.

تطابق در بحران ،تاثير بحران



بر خانواده ،چگونگي مداخله

تاثير بحران بر خانواده را بيان نمايد.



در بحران ،نقش پرستار

چگونگي مداخله در بحران را توضيح دهد.

شناختي



نقش پرستار بهداشت جامعه را در زمان بحران خانواده ذكر

شناختي

بهداشت جامعه در مداخله
.هنگام بحران

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 /5 :ساعت

روش ارائه درس

سخنراني
بحث گروهي
پرسش و پاسخ

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ويدئو پروژكتور

كوئيز

وايت برد و ماژيك
پاور پوينت
امتحان پايان ترم

شناختي

نمايد.

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان  :کالس ----

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه8 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

هدف کلي :دانشجو با سوء رفتار در خانواده ،انواع آن و کنترل آنها آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 /5 :ساعت

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

-8سوء رفتار در خانواده،



انواع سوء رفتار نسبت به

سوء رفتار در خانواده را توضيح دهد.



انواع سوء رفتار نسبت به كودكان  ،زنان و سالمندان را

كودكان  ،زنان  ،سالمندان،

ليست نمايد.

تاثير سوء رفتار در خانواده،



نقش پرستار بهداشت جامعه

تاثير سوء رفتار در خانواده را شرح دهد.



نقش پرستار بهداشت جامعه را در كنترل و كاهش سوء رفتار

در كنترل و كاهش سوء رفتار
در خانواده.

بيان نمايد.

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

شناختي
شناختي

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با رشد و تكامل دوران نوپايي آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه9 :
زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 /5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 -9خانواده با نوجوان،
خصوصيات سن بلوغ،

 .1خصوصيات سن بلوغ را بيان نمايد.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

مشكالت دوران نوجواني ،

 .2مشكالت دوران نوجواني را توصيف كند.

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

نظريه هاي مختلف در مورد

 .3نظريه هاي مختلف را در مورد خانواده با فرد نوجوان بيان

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

خانواده با نوجوان ،نقش

كند.

امتحان پايان ترم

پرستار بهداشت جامعه در

 .4نقش پرستار بهداشت جامعه در ارتباط با نوجوان ذكر نمايد.

شناختي

ارتباط با نوجوان ،نحوه برنامه

 .5نحوه برنامه ريزي اجتماعي را براي حل مشكالت نوجوانان

شناختي

ريزي اجتماعي براي حل
مشكالت نوجوانان.

شرح دهد.

كوئيز

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با سالمندي و نقش خانواده در قبال افراد سالمند آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 -10خانواده با افراد بزرگسال

 .1مفهوم سالمندي را تعريف كند.

و سالمند ،تعريف سالمندي،

 .2تغييرات دوران سالمندي را بيان نمايد.

تغييرات دوران سالمندي،

 .3وظايف خانواده را در قبال سالمند شرح دهد.

وظايف خانواده در قبال

 .4بيماريهاي شايع دوران سالمندي را ذكر نمايد.

سالمند ،بيماريهاي شايع

 .5نقش پرستار بهداشت جامعه را در مشاوره سالمندان ذكر

دوران سالمندي ،نقش پرستار
بهداشت جامعه در مشاوره
سالمندان.

كند.

جلسه10 :
زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس ---

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 /5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

شناختي
شناختي

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه11 :

هدف کلي :دانشجو با اعتیاد و انواع آن ،شاخصهاي تعیین اعتیاد و نحوه برخورد خانواده با زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 /5 :ساعت

افراد معتاد آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 -11اعتياد و تاثير آن بر
خانواده ،تعريف اعتياد و واژه



اعتياد و واژه هاي مربوطه را تعريف كند.

شناختي

-سخنراني

ويدئو پروژكتور

هاي مربوطه ،عوامل موثر بر



عوامل موثر بر اعتياد را شرح دهد.

شناختي

-بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

اعتياد ،انواع مواد اعتياد آور (



انواع مواد مخدر و تاثير هر كدام را بر فرد شرح دهد.

شناختي

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

مخدر و  ، ) ...تاثير مواد



راههاي پيشگيري و درمان اعتياد را بيان نمايد.

شناختي

شاخصهاي تعيين اعتياد در فرد را ذكر نمايد.

شناختي

بر خانواده ،راههاي پيشگيري



نقش خانواده را در پيشگيري از اعتياد شرح دهد.

شناختي

و درمان اعتياد ،شاخصهاي



تاثير اعتياد بر خانواده را شرح دهد.

تعيين اعتياد در فرد ،نقش



سطوح سه گانه پيشگيري از اعتياد را ذكر نمايد.

شناختي

خانواده در پيشگيري از



نقش پرستار بهداشت جامعه را در پيشگيري از اعتياد

شناختي

اعتياد آور بر فرد ،تاثير اعتياد 

اعتياد ،نقش پرستار بهداشت
جامعه در مواجهه با خانواده با
فرد معتاد.

توضيح دهد.

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه12 :

هدف کلي :دانشجو با مفهوم فقر ،مداخالت الزم در خانواده هاي فقیر و سطوح مختلف زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 /5 :ساعت

پیشگیري از سطوح فقر آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

 -12تعريف و مفهوم فقر ،خط

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنراني

ويدئو پروژكتور

فقر و نحوه محاسبه آن،

 .1مفهوم نسبي فقر را شرح دهد.

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

مشكالت خانواده هاي فقير،

 .2خط فقر را توضيح داده و نحوه محاسبه آن را بيان نمايد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

عوامل موثر در بروز فقر-

 .3تاثير فقر در خانواده را ذكر كند.

شناختي

تاثير فقر بر خانواده ،تاثير فقر  .4مشكالت خانواده هاي فقير را توصيف نمايد.
بر بهداشت ،مداخالت مناسب  .5عوامل موثر در بروز فقر را بيان نمايد.
در خانواده هاي فقير ،نقش
پرستار بهداشت جامعه در
سطوح مختلف پيشگيري از
فقر.

 .6مداخله مناسب را بر حسب مشكل خانواده فقير توضيح

شناختي
شناختي
شناختي

دهد.
 .7نقش پرستار بهداشت جامعه را در سطوح مختلف پيشگيري
از فقر شرح دهد

شناختي

امتحان مستمر

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با تعريف معلولیت ،انواع آن و تاثیر آن بر خانواده آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب


 -13تعريف معلوليت ،نقص و
عدم توانايي  ،علل و انواع

معلوليت را تعريف كرده و تفاوت آن را با نقص و عدم

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 /5 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه13 :



معلوليت ،انواع عقب مانده

شناختي

بياورد.

هاي ذهني ،مشكالت خانواده



با كودك معلول ،سطوح

انواع عقب مانده هاي ذهني را توضيح دهد.

شناختي



مختلف پيشگيري در كاهش

مشكالت خانواده با كودك معلول را شرح دهد.

شناختي



سطوح مختلف پيشگيري را در كاهش معلوليت و

شناختي

معلوليت و مشكالت ناشي از

مشكالت ناشي از آن را ذكر نمايد.

آن ،اعضاء تيم توانبخشي،



نقش پرستار بهداشت جامعه

اعضاء تيم توانبخشي را ليست نمايد.

شناختي



نقش پرستار بهداشت جامعه و متخصصين را در ارتباط با

شناختي

و تيم توانبخشي در ارتباط با
والدين كودك معلول.

والدين كودك معلول بيان نمايد.

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي

توانايي ذكر نمايد.
علل معلوليت را ليست نموده و براي هر كدام مثالي

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با طالق و تاثیر آن بر خانواده آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

جلسه14 :
زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 /5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 -14تعريف طالق -عوامل



طالق را تعريف نمايد.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

موثر بر طالق -اثرات سوء



عوامل موثر بر طالق را ذكر نمايد.

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

طالق بر خانواده و جامعه-



اثرات سوء طالق بر كودكان ،زنان  ....را شرح دهد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

راههاي سازش كودكان نسبت



راههاي سازش كودكان نسبت به طالق را بيان كند.

شناختي

به طالق -روشهاي صيانت



تدابير الزم را براي خانواده هاي مطلقه بيان نمايد.

شناختي

خانواده -تدابير الزم براي



روشهاي صيانت خانواده را توضيح دهد.

شناختي

خانواده هاي مطلقه -اهميت



اهميت مشاوره قبل از ازدواج و بعد از آن را در پيشگيري

شناختي

مشاوره در پيشگيري از
طالق.

از طالق بيان نمايد.

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با مشكالت مادر باردار در خانواده و مراقبت از مادر باردار آشنا گردد.

جلسه15 :
زمان--- :

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

 -15مشكالت مربوط به

 .1مشكالت مربوط به ماههاي مختلف دوران بارداري را توضيح

شناختي

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 /5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

ماههاي مختلف دوران
بارداري -اهميت مشاوره
قبل از بارداري -راههاي
تشخيص قطعي
حاملگي -آزمايشات
مورد لزوم در دوران
بارداري -شناخت
مادران در معرض خطر-
نقش پرستار بهداشت و
مداخالت ضروري در
مراقبت از مادر باردار .

دهد.
 .2نحوه مشاوره قبل از بارداري را شرح دهد.

شناختي

 .3راههاي تشخيص حاملگي را ذكر نمايد.

شناختي

 .4آزمايشات مورد لزوم در دوران بارداري را ليست نمايد.

شناختي

 .5مادران در معرض خطر را ليست نمايد.

شناختي

 .6نقش پرستار بهداشت خانواده را در مراقبت از مادر باردار را

شناختي

توصيف نمايد.

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت فرد و خانواده
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه 16

هدف کلي :دانشجو با بررسي کودک و رشد وي و نحوه برخورد با کودک شیرخوار آشنا گردد .زمان--- :
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 /5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -16بررسي رشد كودك (



وزن  ،قد  ،دورسر ) و مقايسه

نحوه بررسي رشد ( وزن  ،قد  ،دورسر ) كودك را شرح
داده و فرمولهاي هر يك را بيان نمايد.

شناختي

با استانداردهاي مربوطه،



تكامل كودك را در سنين مختلف شرح دهد.

تكامل كودك در سنين



مزاياي شير مادر را توضيح دهد.

مختلف ،تغذيه كودك با شير



تغذيه كودك را از  6ماهگي بيان نمايد.

مادر ،اختالالت مربوط به شير



باورهاي غلط و اختالالت مربوط به شير دهي را ذكر

شناختي

نقش پرستار بهداشت را در رابطه با كودك شير خوار و

شناختي

دهي ،تغذيه تكميلي كودك،
نقش پرستار در مواجهه با
خانواده
با كودك شير خوار.

نمايد.


خانواده وي بيان نمايد.

شناختي
شناختي
شناختي

-سخنراني

ويدئو پروژكتور

-بحث گروهي

وايت برد و ماژيك

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

كوئيز

امتحان پايان ترم

