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 آموخت فکرتبه نبم آن که جبن را 
 

 انشگبه علوم پسشکی و خدمبت بهداشتی درمبنی اصفهبند

 دانشکده پرستبری و مبمبیی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :ضرح درس

ّاای هزباَب با اذ در جْات آسااى      اس آًجا مِ خاًَادُ ٍاحذی بٌیادی در جاهعِ اسالهی است ّوِ قَاًیي ٍ هقزرات ٍ بزًاهِ

حقَق ٍاخالق اسالهی باضاذ   الال دّان    مزدى تطنیل خاًَادُ پاسذاری اس قذاست آى ٍ استَاری رٍابط خاًَادگی بز پا ِ 

قاًَى اساسی جوَْری اسالهی (. خاًَادُ ا ي ٍاحذ بِ ظاّز مَچل اجتواعی، اس ارماى عوذُ ٍ اس ًْادّای اللی ّز جاهعاِ  

الهت ٍ هْارتْای السم بِ داًطجَ اى هاها ی مِ در آ ٌاذُ عْاذُ دار سا    ضَد با اًتقال داًص ٍ آگاّیهیلذا سعی  رٍد.بِ ضوار هی

سالهت ٍی ٍ در هادراى هی باضٌذ در سهیٌِ خصَلیات رٍاًی اجتواعی سى ٍ خاًَادُ، بز ًقص ٍ ٍظا ف ٍ حقَق سى ٍ ارتقای 

 ًْا ت خاًَادُ گاهی هَثز بزداضتِ ضَد.
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ذ. در ا اي رابهاِ   ف ملی ا ي درس آضٌا ی سًاى با هباًی ملی رٍاًطٌاسی ٍ رٍاًطٌاسی سى در خاًَادُ ٍ اجتواا  های باضا   ّذ

داًطجَ اى با عَاهل فیش َلَص ل ، اجتواعی، جٌسیتی ٍ فزٌّگی هَثز بز تناهل رٍاًی سًااى ٍ دختازاى آضاٌا خَاٌّاذ ضاذ ٍ      

 راّنارّای ارتقا ٍضعیت رٍاًطٌاختی سًاى ٍ خاًَادُ را خَاٌّذ آهَخت.

 

 اهداف رفتاری:

 رٍد فزاگیزاى قادر باضٌذ: در پا اى ا ي درس اًتظار هی

 مٌٌذ. ضٌاسی تعز ف رٍاى فاّذا ٍ اًَا  را ضزح دادُ ٍ  ضٌاسی رٍاى تار خچِ .1

 ذ.ٌٍپذ زش ًقص را ضزح دّ، ًقص ّوسزی هفَْم هادری َّ ت  ابی جٌسیتی ٍ جٌسی ،  آفز ٌص سى ، .2

 ذ.ٌرا هقا سِ ًوا   ائسگی ٍ... ( –بلَغ  –  مَدمی ّای هختلف سًذگی سى در دٍراى جٌسی  خصَلیات رٍاًی اجتواعی .3

 -ٍاص ٌسوَس  –ًاسا ی  –سزطاًْای سًاى  -هزه جٌیٌی –سقط  -سا واى  –بارداری  –استزس ّای دٍرُ بارٍری سًاى   بلَغ  .4

 .ذٌّیستزمتَهی ٍ  ائسگی( را تحلیل مٌ

 ذ.ٌرا ضزح دّ پسزاى ٍ دختزاى رفتارّای ٍ رٍاًی تفاٍتْای .5

 ذ.ٌرا ضزح دّ ارٍهَفقیت ، ًگزاًی درهَرد اسیبْای جسوی ٍاهٌیت.سًاىهاّیت اضهزاب ًٍگزاًی سًاى  درهَرد م .6

 را ضزح دٌّذ. ّا در هَرد تطنیل خاًَادًُظز ِ ٍ تعز ف خاًَادُ .7

 ذ.ٌضیَُ ّای فزسًذ پزٍری سْل گیز ،هستبذ ، اقتذار هٌهقی( را تفسیز ًوا  .8

 .ذٌتَضیح دًّام بزدُ ٍ رٍش آهَسش آى را  را هْارتْای سًذگی .9

 

    

 ريش تدریس)در جلسات حضًری، آفالیه ي جلسات آوالیه بٍ تفکیک(: 

   سخنرانی، پرسش و پاسخ

 

 ابسار مًرد ویاز تدریس:

 وایت برد، ماژیک، پروژکتور، کامپیوتر

 

 يظایف فراگیران )در جلسات حضًری، آفالیه ي جلسات آوالیه بٍ تفکیک(:

 باشدوظیفه فراگیران انجام تکالیف مربوط به جلسات می  -1

 در جلسات حضوری دانشجویان وظیفه دارند که به صورت فعال در کالس شرکت داشته باشند. -2
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 قًاویه ي مقررات کالس)در جلسات حضًری، آفالیه ي جلسات آوالیه بٍ تفکیک(:
 

 

 وحًٌ ارزضیابی داوطجً ي بارم مربًط بٍ َر ارزضیابی:

 02ومرٌ از  فعالیت ردیف

 ًوزُ 4 هقزر اًجام تنالیف  در سهاى 1

 ًوز1ُ در مالس فعال حضَر  2

 ًوزُ 15 اهتحاى پا اى تزم  3

 

 

 اصلی ي محتًاَای ضريری یادگیری: مىابع

  1391هارابل هَرگاى. سى ماهل ،.هتزجن :هْطیذ ار ا ی.ًاضز:تویطِ چاپ دٍم  -

 1391پٌجن مارى َّرًای .رٍاى ضٌاسی سى. تزجوِ ًالز سوی.ًاضز ققٌَس چاپ ضوطاد .چاپ  -2

 آخز ي چاپ پارك ك. درسٌاهِ پشضنی اجتواعی .تزجوِ حسیي ضجاعی.-3

 آخز ي چاپحاتوی حسیي .متاب جاهع عوَهی بْذاضت.-4

 بیوار ْای سًاى .ًَاك .آخز ي چاپ -5

 ، آخز ي چاپبزاٌّی ًقی هحوذ هتزجواى رضذ اًتطارات ال،.ر ، اتنیٌسَى ، ّیلگارد ضٌاسی رٍاى سهیٌِ-6

 1394هزداد  ،هْارتْای سًذگی،حسیي خٌیفز-7

 ،هْزراٍش  :ًطز ،یطگیزی اٍلیِ اس اعتیادآهَسش سبل ّای فزسًذپزٍری، آهَسش هْارت ّای سًذگی، پ،  حویذ لزاهی-8

 1392خزداد، 

 آخز ي چاپٍ ت میي جَرجیا. فطار رٍاًی بز سى.هْذی قزُ چِ داغی .-9

 آخز ي چاپ هیٌَ چیي سالَادٍر. فٌَى خاًَادُ درهاًی . تزجوِ فزضاد بْذر ی . -11

11 - Family psychology – The area of the science. Oxford University 

 

 

http://ketabesabz.com/authors/3169/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%B1
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/514-7994103-7080497?search-alias=books&author=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/514-7994103-7080497?search-alias=books&author=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
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  جديل زمان بىدی ارائٍ بروامٍ درس
  مدرس فعالیت یادگیری وًع جلسٍ عىًان جلسٍ ساعت  /تاریخ ردیف

 تعز ف ، ضٌاسی رٍاى تار خچِ 01/8/1421 1

 ،ضٌاسی رٍاى اّذاف ٍ اًَا 

، ًقص هفَْم هادری  آفز ٌص سى ،

 ٍپذ زش ًقصّوسزی 

ساعت برگساری  مدرس پرسص ي پاسخ حضًری

 جلسه 

 تعز ف ، ضٌاسی رٍاى تار خچِ 08/8/1421 0

 ،ضٌاسی رٍاى اّذاف ٍ اًَا 

، ًقص هفَْم هادری  آفز ٌص سى ،

 ٍپذ زش ًقصّوسزی 

 2-4شنبه  دمتز بزٍهٌذفز پرسص ي پاسخ حضًری

سى  خصَلیات رٍاًی اجتواعی 5/9/1421 3

  ّای هختلف سًذگی در دٍراى

 ،  ائسگی( –بلَغ  –مَدمی 

 رفتارّای ٍ رٍاًی تفاٍتْای

 پسزاى ٍ دختزاى

 2-4شنبه  دمتز بزٍهٌذفز پرسص ي پاسخ حضًری

هاّیت اضهزاب ًٍگزاًی سًاى  10/9/1421 4

 درهَرد مارٍهَفقیت، ًگزاًی 

درهَرد آسیبْای جسوی ٍاهٌیت 

 سًاى

 2-4شنبه  دمتز بزٍهٌذفز پرسص ي پاسخ حضًری

هاّیت اضهزاب ًٍگزاًی سًاى  19/9/1421 5

مارٍهَفقیت، ًگزاًی  درهَرد 

درهَرد آسیبْای جسوی ٍاهٌیت 

 سًاى

 2-4شنبه  دمتز بزٍهٌذفز پرسص ي پاسخ حضًری

استزس ّای دٍرُ بارٍری سًاى    06/9/1421 6

... سزطاًْای سًاى ، ًاسا ی ، 

 ّیستزمتَهی( ،ٍاص ٌسوَس 

 2-4شنبه  دکتر محمدی پرسص ي پاسخ حضًری

 2-4شنبه  دمتز بزٍهٌذفز پرسص ي پاسخ حضًری پزٍریضیَُ ّای فزسًذ  3/12/1421 7

 سى در دٍراى جٌسیخصَلیات  12/12/1421 8

 –  مَدمی ّای هختلف سًذگی

 2-4شنبه  دکتر محمدی پرسص ي پاسخ حضًری
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 رٍاًی تفاٍتْای ،  ائسگی( –بلَغ 

 پسزاى ٍ دختزاى رفتارّای ٍ
 2-4شنبه  دکتر محمدی پاسخ پرسص ي حضًری هزٍری بزهْارتْای سًذگی 17/12/1421 9


