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آشنایی دانشجویان با مفاهیم خانواده تا بر اساس آن بتواننذ به بررسی شناخت و تشخیص  هدف کلی:

و معضالت بهذاشتی خانواده به کار  مشکالت بهذاشتی پرداخته و مهارت های الزم رت در حل مسائل

  گیرد.

 

 مذرص عىاَیه مثاحث درطی تاریخ ردیف

 متقی مفٍُم خاوُادي ،اوُاع خاوُادي َ طاختار خاوُادي  32/6/92 1

 متقی طاختار خاوُادي َ تاثیز طالمت خاوُادي تز طالمت جامعً 23/6/92 3

 متقی دیذگاي اطالم وظثت تً خاوُادي  6/7/92 2

 متقی تاثیز مؼاَري قثل اس اسدَاج را تز طالمت خاوُادي  13/7/92 4

 متقی مزاحل مختلف خاوُادي َ اٌذاف َ عملکزد پزطتار تٍذاػت خاوُادي. 33/7/92 5

 متقی مزاحل مختلف خاوُادي َ اٌذاف َ عملکزد پزطتار تٍذاػت خاوُادي  37/7/92 6

 متقی َظایف خاوُادي در ٌز یک اس مزاحل تکاملی  4/8/92 7

 متقی ایفای وقغ اعضای خاوُادي را در جٍت ارتقاءطالمت خاوُادي 11/8/92 8

 متقی اصُل تاسدیذ مىشل در جٍت ارتقاء طالمت خاوُادي  18/8/92 9

 متقی فزایىذ پزطتاری در جٍت حل مؼکالت خاوُادي 35/8/92 13

 متقی اوُاع تحزان در خاوُادي َ رَػٍای تطاتق تا آن را  3/9/92 11

 متقی اوُاع طُء رفتار در کُدکان  9/9/92 13

 متقی طُء رفتار تا سوان در خاوُادي  16/9/92 12

 متقی خاوُادي ٌای آطیة پذیز َ وقغ پزطتار  32/9/92 14

 متقی خاوُادي ٌای آطیة پذیز َ وقغ پزطتار 39/9/92 15

 عُامل مُثز تز پُیایی گزَي 7/13/92 16

 

 متقی

 متقی اقتصاد تٍذاػت  8/9/92 17

 

 

 

 رَع تذریض :طخىزاوی،پزطغ َ پاطخ،ارائً کىفزاوض 

 

 اطالیذ-ماژیک-تاتلُ–َطایل کمک آمُسػی :کتاب 

 

مُضُعات فعالیت ٌا َ تکالیف داوؼجُیان :ارائً مقالً در مُرد مُضُعات درطی،ارائً کىفزاوض در مُرد 

 درطی،ػزکت فعال در تحث کالطی



 ر

ومزي ػزکت فعال در کالص َ  1ارائً مقالً –ومزي  13امتحان پایان تزم  –ومزي  6وحُي ارسػیاتی :امتحان میان تزم 

 ومزي  1ارائً کىفزاوض 

 

 مىاتع :

 .1289محمذی ،رخؼىذي.پزطتاری تٍذاػت جامعً.تٍزان ،وؼز وی ،

 . 1282خاوُادي. چاپ اَل ،تٍزان ،وؼز تؼزی، حظیىی ، میمىت.پزطتاری تٍذاػت

 .1283ػفیع آتادی ،عثذا....پُیایی گزَي َ مؼاَري گزٌَی.تٍزان ،وؼز رػذ،

 

Stanhope,m,Lancaster.j.community and public health Nursing.(5 ed),st Louis:mosby,3338. 

 

 

 


