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 گروه آهوزضی رواى پرستبری -پرستبری و هبهبیی دانطکذه

 79-8 نیوسبل اول
 

 رواى پرستبریارضذ یکبرضنبسدانطجویبى  هخبطجبى:                                       هذاخالت رواى پرستبری خبنوادگی عنواى درس :   

 پیطنیبز:  هذاخالت رواى پرستبری فردی                              کبرآهوزیواحذ  1واحذ نظری،   5/0تعذادواحذ:)یب سهن استبد از واحذ( 

 12-11روزهبی ضنجه و یکطنجه  سبعت پبسخگویی ثه سواالت فراگیر:

 یجالل ریدکتر اه هذرس:                                                         11-11 ضنجه  دو روزهبیزهبى ارائه درس:   

 

 

 هذف کلی درس :

رٍاتظ خاًَادگی، عاختار خاًَادُ، ًقش خاًَادُ عالن در حوایت رٍاًی اس اعضا، ٍ اثرزات   ٌِیعات در سهکغة داًش ٍ اعاایي درط تِ هٌظَر 
عالٍُ تزایي داشجَیاى تا گذراًذى ایي درط ضوي شٌاخت عاختار خاًَادُ،  ترا اًرَام هرذاخالت    تیواری رٍاًی ّزیک اس اعضا تز خاًَادُ هی تاشذ. 

 رٍاى درهاًی خاًَادُ ًیش اشٌا هی گزدًذ. 

 ضرح درس:
در چْارچَب  در خاًَادُ را یت رٍاى پزعتارالارائِ هذاخ ٌِیدر سه پیزاهَى شٌاخت عاختار خاًَادُ عالن  سمال یداًش ٍ هْارت ّا زیدرط فزاگ يیدر ا 

کارتزد ًظزیِ ّای رٍاى درهاًی در خاًَادُ ٍ هذاخلِ در تحزاى در چْارچَب فزآیٌذ پزعتاری تِ هٌظَر ایجاد  آٍرد. یتذعت هی پزعتار ٌذیفزا

 .یش هذ ًظز اعتتغییزات السم در تٌش ّا، تحزاى ّا ٍ حل تضاد ًقش ّا کِ عثة عولکزد هَثز ٍ ارتقای عالهت خاًَادُ هی گزدد، ً
 

 هذاف کلی جلسبت : )جهت هر جلسه یک هذف(ا
 هفاّین خاًَادُ، خاًَادُ درهاًی ٍ اًَام خاًَادُ آشٌایی داًشجَیاى تا  -1
   هَثز داخلی ٍ خارجی تز آى  عاختار خاًَادُ عالن ٍ عَاهلآشٌایی داًشجَیاى تا -2
 چزخِ سًذگی خاًَادُ ٍ اّذاف رٍاى درهاًی در خاًَادُ)خاًَادُ درهاًی( یاى تا آشٌایی داًشجَ-3
  آشٌایی داًشجَیاى تا اًَام ًظزیِ ّای خاًَادُ درهاًی  -4
 آشٌایی داًشجَیاى تا هزاحل رٍاًذرهاًی در خاًَادُ ٍ فزایٌذ هشگل گشایی در خاًَادُ  -5
 خاًَادُ چار آعیة اجتواعی ٍ تَاًثخشی خاًَادُ آشٌایی داًشجَیاى تا  -6
 

 اهذاف ویژه ثه تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:
 

 ٍ اًَام خاًَادُ یخاًَادُ، خاًَادُ درهاً نیتا هفاّ اىیداًشجَ ییآشٌا هذف کلی جلسه اول:

 اهذاف ویژه جلسه اول: 

 در پبیبى دانطجو قبدر ثبضذ
 هفَْم خاًَادُ ٍ خاًَادُ درهاًی را تَضیح دّذ.  1-1
 اًَام خاًَادُ را تشٌاعذ  2-1
 چزخِ تکاهل خاًَادُ را تیاى کٌذ     3-1
 الگَّای ارتثاعی در خاًَادُ را تَضیح دّذ.   4-1

 تز آى    یٍ خارج یتا عاختار خاًَادُ عالن ٍ عَاهل هَثز داخل اىیداًشجَ ییآشٌاهذف کلی جلسه دوم: 

 :دوم اهذاف ویژه جلسه

 در پبیبى دانطجو قبدر ثبضذ
 اجشای خاًَادُ را تشٌاعذ    1-2
 تَاًایی ارسیاتی خاًَادُ را داشتِ تاشذ.   2-2
 کارکزد خاًَادُ عالن را تیاى کٌذ  3-2
 عَاهل داخلی ٍ خارجی هَثز تزخاًَادُ را تَضیح دّذ. 4-2
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 ( یدر خاًَادُ)خاًَادُ درهاً یخاًَادُ ٍ اّذاف رٍاى درهاً تحزاى درتا  اىیداًشجَ ییآشٌاهذف کلی جلسه سوم: 

 :سوم اهذاف ویژه جلسه

  در پبیبى دانطجو قبدر ثبضذ

 هفَْم تحزاى در خاًَادُ را تَضیح دّذ.    1-3
 هزاحل ایجاد هشکل در خاًَادُ را تیاى کٌذ.    2-3
 اّذاف رٍاى درهاًی در خاًَادُ را تَضیح دّذ.   3-3
 تاریخچِ خاًَادُ درهاًی را تیاى کٌذ.   4-3
 جٌثِ ّای اخالقی خاًَادُ درهاًی را تَضیح دّذ.   5-3
 ًقش رٍاى پزعتار در رٍاًذرهاًی خاًَادُ را تیاى کٌذ. 6-3
 

   یخاًَادُ درهاً یّا ِیتا اًَام ًظز اىیداًشجَ ییآشٌاجلسه چهبرم:  یهذف کل

 جلسه چهبرم: ژهیو اهذاف

 دانطجو قبدر ثبضذ بىیپب در
 اًَام ًظزیِ ّای هْن در خاًَادُ درهاًی را ًام تثزد.    1-4
 در خاًَادُ درهاًی را تیاى کٌذ.  structuralهذل   2-4
 را هذاخالت پزعتاری خاًَادُ تیاى کٌذ.    Structuralکارتزدر هذل   3-4
 کٌذ.  اىیرا ت یدر خاًَادُ درهاً   psychodynamic  هذل  4-4
 کٌذ.  اىیخاًَادُ ت یرا هذاخالت پزعتار   psychodynamicکارتزدر هذل   5-4

 جلسه پنجن:  یهذف کل

   یخاًَادُ درهاً یّا ِیتا اًَام ًظز اىیداًشجَ ییآشٌا جلسه پنجن: ژهیو اهذاف

 دانطجو قبدر ثبضذ بىیپب در

 
 در خاًَادُ درهاًی را تیاى کٌذ   Trans generational هذل  1-5
 را هذاخالت پزعتاری خاًَادُ تیاى کٌذ.    Trans generationalکارتزدر هذل    2-5
 کٌذ.  اىیرا ت یدر خاًَادُ درهاً Cognitive-Behavioral  هذل  4-4
 کٌذ.  اىیخاًَادُ ت یرا هذاخالت پزعتار  Cognitive-Behavioralکارتزدر هذل   5-4
 

 آشٌایی داًشجَیاى تا هزاحل رٍاًذرهاًی در خاًَادُ ٍ فزایٌذ هشگل گشایی در خاًَادُ هذف کلی جلسه ضطن: 

 :ضطن اهذاف ویژه جلسه

 در پبیبى دانطجو قبدر ثبضذ
 هزاحل رٍاًذرهاًی در خاًَادُ را تَضیح دّذ.   1-6
 صَصیات یک درهاًگز خاًَادُ را تَضیح دّذ. خ   2-6
  فزایٌذ رٍیارٍیی تا هشکل در خاًَادُ را تیاى کٌذ.   3-6
 هزاحل حل هشگل در خاًَادُ را تَضیح دّذ.   4-6

 

 خاًَادُ  یٍ تَاًثخش یاجتواع ةیچار آعد تا خاًَادُ  اىیداًشجَ ییآشٌاهذف کلی جلسه هفتن: 

 :هفتن اهذاف ویژه جلسه

 در پبیبى دانطجو قبدر ثبضذ

 

 خاًَادُ را ًام تثزد. آعیة ّای اجتواعی در  1-7 
 هذاخالت پزعتاری در هشکل عالق را تَضیح دّذ.    2-7
  خشًَت خاًَادگی را تَضیح دادُ ٍ هزاحل رٍیارٍیی تا آى را تیاى کٌذ.    3-7
 تَاًثخشی در خاًَادُ را تَضیح دّذ.   4-7
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 روش تذریس:

 

 شیتا تَجِ تِ پ یٍاحذ درع يیاس هغالة ا یتزخ يیخَاّذ تَد. ّوچٌ یتَعظ هذرط ٍ تحث گزٍّ یتِ صَرت عخٌزاً ظیًحَُ تذر
تحت ًظارت هذرط هزتَعِ تِ صَرت کٌفزاًظ  ذ،یتز هٌاتع ٍ هتَى جذ ِیٍ تا تک یاس درط هزتَعِ در هقغع کارشٌاع اىیداًشجَ ٌِیسه

 شَد. یجام هدر کالط اً اىیتا داًشجَ ظزگزدد ٍ تحث ٍ تثادل ً یارائِ ه
 

 هبژیک،  وایت ثورد، دیتب پروژکتور  وسبیل آهوزضی :
 

 سنجص و ارزضیبثی 

 سهن از نوره کل)ثر حست درصذ( روش       آزهوى

 درصذ 20  ارائه نقذ از هطبلت ارائه ضذه کالس در فضبی هجبزی

 درصذ  20 هقاالت هزتثظ پضٍّشی  ارائه دوعذد ثیت کبرت

 درصذ  60  آزهوى پبیبى ترم
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 هقررات کالس و انتظبرات از دانطجو:

 

 حضور فعبل داضته ثبضذ. یو کبرآهوز ینظردر جلسبت   -

 .ذیدرس را هطبلعه نوب یهحتوا نهیدر زه ذیهقبالت جذ  -

 هطبرکت فعبل داضته ثبضذ. یگروه یدر ثحث هب -

 ضرکت در ثحث هبی علوی فضبی هجبزی  -
 

 

 کبرآهوزی  -ة
 ٍاحذ  5/0 واحذ:  تعذاد

 هذاخالت رٍاى پزعتاری خاًَادُ عاعت  26  هذت زهبى کبرآهوزی:

   تز اهیز جاللی دک :اسبتیذ

 :کلی هذف
هزاحل هختلف رٍاًذرهاًی خاًَادُ، قادر تاشذ تا تزقزاری ارتثاط هٌاعة تا ضوي شٌاخت داًشجَ پظ اس عی دٍرُ، 

 عتای حل هشکالت تصحیح ًوایذ.اعضای خاًَادُ فزایٌذّای ارتثاعی اعضای خاًَادُ را در را
 

 اختصبصی: اهذاف
 . خاًَادُ ٍ تعییي هشکالت در خاًَادُ را داشتِ تاشذ. داًشجَ تَاًایی ارسیاتی 

تعاهل تا خاًَادُ در جْت حل هشکالت تا تکارگیزی ًظزیِ ّای رٍاى درهاًی، خاًَادُ درهاًی ٍ حل داًشجَقادر تِ 
 هشکل

 

 وظبیف دانطجو: 
 

 تزًاهِ ریشی حل هشکل تز اعاط تشخیص ّای رٍاى پزعتاریٍ  ، ارسیاتی خاًَادُ هشکل دار کیاًتخاب 
 ارائِ یک صٍرًال کالب هزتثظ 

 

 :ارزضیبثی
 ًوزُ 3 حضَر تِ هَقع ٍ رعایت هقزرات ٍقَاًیي تخش  

 ًوزُ 10 ارائِ کتثی ٍ شفاّی تکلیف

 ًوزُ   5 ارائِ صٍرًال کالب 

 ًوزُ  2 تیواراى ٍ ارسیاتی ٍضعیت تیواراىهٌاعة تا  تزقزاری ارتثاط

 
 دانطکذه: EDOنبم و اهضبی هذرس:             نبم و اهضبی هذیر گروه:                نبم و اهضبی هسئول 

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :
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 هذاخالت رواى پرستبری خبنواده زهبنجنذی درسجذول 

 51-581دو شنبه ها  روز و ساعت جلسه :                                    

 

وسبیل سوعی  هذرس موضوع هر جلسه              جلسه

 ثصری هورد نیبز

 هفاّین خاًَادُ، خاًَادُ درهاًی ٍ اًَام خاًَادُ  اول
 

 وایت ثرد -پروژکتور جاللیدکتر اهیر 

 دکتر اهیر جاللی عاختار خاًَادُ عالن ٍ عَاهل هَثز داخلی ٍ خارجی تز آى    دوم
 

 وایت ثرد -پروژکتور

 دکتر اهیر جاللی چزخِ سًذگی خاًَادُ ٍ اّذاف رٍاى درهاًی در خاًَادُ)خاًَادُ درهاًی سوم
 

 وایت ثرد -پروژکتور

 دکتر اهیر جاللی اًَام ًظزیِ ّای خاًَادُ درهاًی   جهارم
 

 وایت ثرد -پروژکتور

 دکتر اهیر جاللی اًَام ًظزیِ ّای خاًَادُ درهاًی   پنجم
 

 وایت ثرد -پروژکتور

 دکتر اهیر جاللی هزاحل رٍاًذرهاًی در خاًَادُ ٍ فزایٌذ هشگل گشایی در خاًَادُ ششم
 

 وایت ثرد -پروژکتور

 خاًَادُ دچار آعیة اجتواعی ٍ تَاًثخشی خاًَادُ  هفتم

 
 دکتر اهیر جاللی

 

 وایت ثرد -پروژکتور

 

 

 

 

 

 

 


