
 ةصهً جعالی
 داىظگاه علَم پزطکی کرناىظاه

 داىظکده پرشحاری ونانایی
 قالب ىگارش طرح درس
 

 کارطياشی پرشحاری  چٍارمنخاطتان : داىظجَیان جرم          شالنث فرد و خاىَاده عيَان درس :  

 ىیاز : ىدارد درس پیض احد                                        و 5/1 جعداد و ىَع واحد :

 ندرس :دکحر  فراىک جعفری                                                                                                    95-96اول  -16-18شاعث  -دوطيتً زنان ارائً درس:

                    شاعث پاشخگَیی ةً ىیاز ٌای نددجَ :ىیم شاعث قتل از کالس 

 ٌدف کلی درس : 

 ادهخاىَر شاخحااده و خاىَاع ىَاده،اةً خاىَط ةا نفاٌیم نرةَن ىظجَیاداطيایی آ -1

 ادهىصتث ةً خاىَم شاله ایدگادةا ن ىظجَیاداطيایی آ -2 

 ىحیکیوره ژةا جاکید ةر نظااده طث خاىَاعایث ةٍداز ازدواج،رقتل وره ةا نظان ىظجَیاداطيایی آ-3

و طحیٌرنرحلً اةٍدی ٌازىیاو ٌر نرحلً جکانلی اده در ظایف خاىَاده و وحل جکانل خاىَاةا نرن ىظجَیاداطيایی آ -4 

 ر ىقض پرشحا

 ادهخاىَد عهلکراده و خاىَرت و ارزش در قدط،جتا،ارىقضرةا شاخحان ىظجَیاداطيایی آ -5

 لدنيزیزدةال غَاده و اخاىَری در یيد پرشحاآةا فرن ىظجَیاداطيایی آ -6

 ق(طالد،عحیا،ا)نعلَلیثآن جطاةق ةا ی طٍااده و روخاىَان در ةا ةحرن ىظجَیاداطيایی آ -7 

 جحهاعی جانعً اىی ی رواشیتٍاو آشیبپذیر ی آٌاادهةاخاىَن ىظجَیاداطيایی آ-8

 ادهخاىَر در فحاءرةا شَن ىظجَیاداطيایی آ-9 

 ری ةً جفکیک اٌداف کلی ٌر جلصًاٌداف ویژه رفحا

 لاوجلصً 

 اعىَاده،ایف خاىَرجعااده،خاىَم : نفٌٍَدف کلی

 :اولویژه جلصً اف ٌدا 
 
 ٌد.دجَضیح اده را ٌهیث خاىَا -1
 
 .جعییو ىهایداده را شاشی خاىَاف اٌدا -2

 ٌد. دجَ ضیح اده را ةا خاىَر پرشحار الیل کاد -3 

 ٌد.ح دطررا نخحلف ی ٌاهیدگااده از دیف خاىَرجعا-4

 د.ىهایکر اده را ذخاىَت خػَغیا -5 

 دکيی نخحلف جقصیمةيدی ٌاهیدگااده را از دخاىَاع ىَا -6

 جَغیف ىهاید.اده را نخحلف خاىَاع ىَی ایژگیٌاو-7 



 جَغیف کيد.اده را جهعیثطياخحی خاىَی ىدٌارو-8      

و جعریف کيد اده را شالنث خاىَ-9

  ٌد.ح دطررا لم شااده خاىَی یژگیٍاو

 جلصً دوم

 اٌداف ویژه اٌداف ویژه جلصً دوم :وره ةا جاکید ةر نظااز ازدواج قتل وره نظااده و ىصتث ةً خاىَم شاله ایدگا: دٌدف کلی

 در پایان داىظجَةاید قادر ةاطد:

 کيد.ن ةیام شالاىظر ازدواج را از ید افَ -1

 
  ٌد. دجَضیح م را شاله ایدگااف ازدواج از دٌدا -2

 ٌد.ح درطرا گزیيض ٌهصر ی ٌارنعیا -3
 

    ىهاید. ن ةیاان یگردىصتث ةً اده را خاىَی عضاام از اظایف ٌرکدو -4

 .     ٌددجَضیح را ىحیک وره ژٌهیث نظاا -5

 ٌد.دىحیک جَضیح وره ژنظارا در طث اةٍدرىقض پرشحا -6

 مجلصً شَ

 ادهحل جکانل خاىَانرٌدف کلی : 

 اٌداف ویژه جلصً شَم:

 ةاطد:در پایان داىظجَ ةاید قادر 

 د.ةترم ىاای را ٌصحًاده ىدگی خاىَزحل انر-1

 ٌد.دحل جَضیح انراز ٌریک اده را در ظایف جکانلی خاىَو -2

 ٌد.ح دطررا حل جکانلی انراز ٌر یک ر در ىقض پرشحا -3

 ىقد کيد.اده را جکانلی خاىَری جئَ  -4

 نظخع کيد.را جکانلی ی ٌادورهجعییو ی ٌارنعیا  -5
 

 جلصً چٍارم:

 ةا شاخحار ىقض ،قدرت،ارزش و الگَ ٌای ارجتاطی در خاىَاده آطياییٌدف  کلی : 

 : جلصً چٍارم اٌداف ویژه

 درپایان داىظجَ قادر ةاطد : 

 اةعاد شاخحار خاىَاده را جَضیح دٌد.-1

 نيظَر از ىقض و واژه ٌای نرةَط ةً آن را ةیان کيد.-2

 ىقض ٌای رشهی و غیر رشهی اعضاء خاىَاده را جَضیح دٌد.-3

 ٌای ارجتاطی نَدر و غیر نَدر در خاىَاده را جَضیح دٌد. الگَ-4

  .اغَل ارجتاطی را جَضیح دٌد  -5

 دو ویژگی الگَی ارجتاطی نَدر و غیر نَدر در خاىَاده را ىام ةترد.  -6

  دو ویژگی فرشحيده و گیرىده نَدر را ىام ةترد -7
 



 پيجم:جلصً 

 ٌدف کلی :

 خاىَاده آطيایی ةا کارةرد فرایيد پرشحاری در

 :  جلصً پيجم اٌداف ویژه

 درپایان داىظجَ قادر ةاطد : 

 کارةرد فرایيد پرشحاریدر کاٌض نخاطرات شالنحی خاىَاده و ارجقاء شالنث خاىَاده را طرح دٌد. -1

 طرح دٌد. opt نراحل نخحلف فرایيد پرشحاری را ةر اشاس رویکرد-2

 را نقایصً کيد.دیدگاه پرشحاری خاىَاده  4جظاةٍات و جفاوت ٌای  -1

 جظاةٍات و جفاوت ٌای دو ندل و رویکرد نحفاوت قاةل اشحفاده در ةرشی خاىَاده را نقایصً کيد. -2

 جادیر ژىَگرام و اکَنپ در ةرشی خاىَاده را ةطَر خالغً طرح دٌد. -3

 

 جلصً طظم

 ٌدف کلی:

 آطيایی ةا اغَل ةازدید نيزل 

  

 :  جلصً طظم  اٌداف ویژه

 درپایان داىظجَ قادر ةاطد : 

 ةازدید نيزل را جعریف کيد -1

 نراحل ةازدید نيزل را ذکر ىهاید.  -2

 روش ٌای آنادگی قتل از ةازدید نيزل و جزییات آن را طرح دٌد.  -3

 ىحَه گزارش ىَیصی و اٌهیث آن و نارد نٍم در ىَطحو گزارش را ةیان کيد. -4

    

 جلصً ٌفحم

 

 روش ٌای جطاةق ةا آنةحران در خاىَاده و ٌدف کلی :

  اٌداف ویژه جلصً ٌفحم:

 درپایان داىظجَ قادر ةاطد : 

 ةحران در خاىَاده را جعریف ىهاید -1

 جادیر ةحران را ةر فرد و خاىَاده ةیان ىهاید -2

 اىَاع نراحل و واکيض در نقاةل ةحران را ذکر کيد -3

 عَانل نَدر ةر پیاند ٌای جيض زا و ةحران را جعییو کيد. -4

 شازطی جطاةق خاىَاده را جظخیع دٌد. نکاىیصم ٌای -5

 ٌظحمجلصً 
 

 خاىَاده ٌای آشیب پذیر )نعلَلیث در خاىَاده( آطيایی داىظجَیان ةا ٌدف کلی : 

 :  جلصً ٌظحم اٌداف ویژه

 درپایان داىظجَ قادر ةاطد : 



 نعلَلیث را جعریف کيد.-1

 علل نعلَلیث را جَضیح دٌد.-2

 اغطالحات نعلَلیث جَشط شازنان ةٍداطث جٍاىی را جَضیح دٌد.  -3

 خػَغیات نعلَلیث را ذکر کيد. -4

 اىَاع عقب ناىدگی ذٌيی را طرح دٌد. -5

 پیظگیری از نعلَلیث را در شً حیطً جَضیح دٌد. -6

 نفٍَم ةازجَاىی را طرح دٌد. -7

 ىٍم جلصً

 در خاىَاده( ةا خاىَاده ٌای آشیب پذیر) اعحیادآطيایی  ٌدف کلی:

 ىٍم : اٌداف ویژه جلصً

 و اعحیاد را جَضیح دٌد. اغطالحات نػرف نَاد،شَءنػرف ، واةصحگی -1

 ىگرش ٌای فردی در نَرد نعضالت نػرف نَاد را ججزیً و جحلیل کيد-2

 جفاوت ةیو طتقً ةيدی ٌای عهده داروٌای روان گردان را طرح دٌد-3

 فرایيد اعحیاد را جَضیح دٌد-4

 جئَری ٌای اعحیاد را جفصیر کيد.-5

 عَانل نَدر ةر اعحیاد را در شطح فردی ،خاىَادگی و جانعً جعییو کيد.-6

 ىقض پرشحار در شً شطح پیظگیری از اعحیاد را جَضیح دٌد.-7

 دٌم: لصً ج

 

 خاىَاده ٌای آشیب پذیر )طالق(آطيایی داىظجَیان ٌدف کلی : 

 :  جلصً دٌم اٌداف ویژه

 درپایان داىظجَ قادر ةاطد : 

 نفٍَم جهعیث ٌای آشیب پذیر را طرح دٌد.-1

 عَانل نحعدد فردیَ اجحهاعی نَدر ةر آشیب پذیری را جَضیح دٌد. -2

 طالق را از دیدگاه ادیان نخحلف جظریح ىهاید -3

 طالق را جعریف کيد. -4

 نراحل طالق و وظایف جکانلی زوجتیو را طرح دٌد.-5

 لی خاىَاده پس از طالق را ةیان کيد .وظایف جکان-6

 جادیر طالق ةر فرزىدان را جَضیح دٌد.-7

 

 جلصً یازدٌم:

 ٌدف کلی:آطيایی ةا خاىَاده ٌای آشیب پذیر )فقر،جک شرپرشث ،ةیهاری نزنو و....(

 اٌداف ویژه جلصً یازدٌم:

 در پایان داىظجَ قادر ةاطد:

 نظخػات خاىَاده ٌای جک شرپرشث و نظکالت آىان را جَضیح دٌد. -1

 عهده جریو نظکالت خاىَاده ٌای فقیر و جَانع در حال جَشعً را ذکر کيد.-2

 ةیهاری ٌای نزنو و جادیر آن ةر خاىَاده را جَضیح دٌد .-3



 .جادیر فقر ةیهاری نزنو و جک شرپرشحی را ةر وضعیث شالنث خاىَاده جظریح کيد-4

 جلصً دوازدٌم:

 ٌدف کلی :

 آطيایی ةا خظَىث در خاىَاده

 اٌداف ویژه جلصً دوازدٌم:

 در پایان داىظجَ قادر ةاطد:

 خظَىث را جعریف کيد.-1

 ىظریً ٌای نَجَد در نَد خظَىث را جَضیح دٌد.-2

 اىَاع شَء رفحار در کَدکان را طرح دٌد-3

 علل ایجاد شَء رفحار را جظریح کيد -4

 پیظگیری از شَء رفحار ةر علیً زىان و کَدکان را ةا جاکید ةر ىقض پرشحار جظریح کيد .شطَح  5

 قَاىیو ةیو انللی در نقاةلً ةا پدیده خظَىث در خاىَاده و جانعً را طرح دٌد-6
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کحب و نجالت پژوٌظی و شایث ٌای جخػػی و نعحتر و ةً روز در ارجتاط ةا شالنث خاىَاده  نيحظره از داىظگاٌٍا و نراکز -

 علهی نعحتر دىیا

 ةر جانعً طياشی خاىَاده: ةاقر شاروخاىینقدنً ای  -2

3. Marilyn M.Friedman, Vicky R.Bowden,Elaine Jones.Family Nursing:Research, Theory, 
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 روش جدریس:  

 پاشخَ اشحفاده از رشاىً ٌای آنَزطیشخيراىی ٌهراه ةا پرشض و 

 

 وشایل آنَزطی:       

 و ىرم افزار پاورپَیيث رایاىً،ویدئَ پرژکحَر 

 

 شيجض و ارزطیاةی

 

 شاعث جاریخ ىهره روش جدریس آزنَن

 چٍارگزیيً ای کَئیز
 ىهره1

 درغد 5
  جلصً چٍارم

 چٍارگزیيً ای آزنَن نیان دوره
 ىهره3

 درغد 15
  جلصً ٌفحم

 چٍارگزیيً ای پایان دوره آزنَن
 ىهره11

 درغد 51
-  

 فعالیحٍای آنَزطی
  -ارائً کيفراىس ةػَرت شخيراىی وارائً نطلب 

 نطالعً زنیيً ای درخػَص نطالب ارائً طده

 ىهره5

 درغد 25
  درطَل جرم

 - پرشض و پاشخ
 ىهره 1

 درغد 5
  در طَل جرم

 

 نقررات درس و اىحظارات از داىظجَ :

 ودقیق در کالسحضَر نيظم  -1

 طرکث در فعالیث درةحخ ةکارگروٌی -2

 ارائً کيفراىس گروٌی در جاریخ نعیو ونطالعً در نَرد نفاٌیم ٌرجلصً  -3

 نراجعً ةً نياةع نعرفی طدٌَةحخ در ٌر جلصً کالشی -4

 11حاکذر ىهره قتَلی  -5

 نیتاطد 17/4عداد جلصات نجاز غیتث در کالس ج -6

 

 داىظکده  EDOىام و انضاء نصئَل      ىام و انضاء ندیر گروه                                     ىام و انضاء ندرس      
         

 جاریخ جحَیل                         جاریخ جحَیل:                                  جاریخ جحَیل:                 

 

                                                                                 

  



 : شالنث فرد و خاىَادهجدول زنان ةيدی درس

 (16-18: دوطيتً )روز و شاعث جلصً
 

 ندرس نَضَع ٌر جلصً جاریخ جلصً

1 25/6/95 
اع ىَاده،اخاىَةًط ةا نفاٌیم نرةَن ىظجَیادایی طياآ

 ادهخاىَر شاخحااده و خاىَ
 دکحر جعفری

2 1/7/95 

 

ةً  ىصتث مشاله ایدگادةا ن ىظجَیادای طيایآ

 ادهخاىَ
 دکحر جعفری

3 8/7/95 
ةا جاکید ةر اده طث خاىَاعایث ةٍداز ازدواج،رقتل وره ةا نظان ىظجَیاداطيایی آ

 ىحیکیوره ژنظا
 دکحر جعفری

4 15/7/95 
ٌر نرحلً اده در ظایف خاىَو واده حل جکانل خاىَاةا نرن ىظجَیاداطيایی آ

 رىقض پرشحاو طحیٌرنرحلً اةٍدی ٌازىیاو جکانلی 
 دکحر جعفری

5 22/7/95 

 

د عهلکراده و خاىَرت و ارزش در قدط،جتا،ارىقضرةا شاخحان ىظجَیاداطيایی آ

 ادهخاىَ
 دکحر جعفری

 دکحر جعفری لزیدنيزدةال غَاده و اخاىَری در یيد پرشحاآةا فرن ىظجَیاداطيایی آ 29/7/95 6

 دکحر جعفری آنجطاةق ةا ی طٍااده و روخاىَان در ةا ةحرن ىظجَیاداطيایی آ 5/8/95 7

 دکحر جعفری آطيایی داىظجَیان ةا  خاىَاده ٌای آشیب پذیر )نعلَلیث در خاىَاده( 12/8/95 8

 دکحر جعفری آطيایی ةا خاىَاده ٌای آشیب پذیر) اعحیاد در خاىَاده( 19/8/95 9

 دکحر جعفری آطيایی داىظجَیان خاىَاده ٌای آشیب پذیر )طالق( 26/8/95 11

 دکحر جعفری آطيایی ةا خاىَاده ٌای آشیب پذیر )فقر،جک شرپرشث ،ةیهاری نزنو و....( 3/9/95 11

 دکحر جعفری آطيایی ةا خظَىث در خاىَاده 11/9/95 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


