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عنوان درس :فرهنگ و پرستاری

زمان برگزاری:یكشنبه 2-4

مدت دوره :یک ترم تحصیلي

مقطع :کارشناسي ارشد

فراگیران :دانشجویان کارشناسي ارشد پرستاری سالمت

مكان برگزاری :دانشكده پرستاری و مامایي ،کالس

جامعه ترم 3

تحصیالت تكمیلي 2

تعداد واحد 1 :واحد

مدرس :دکتر عبداله پورصمد ،دکتر نازآفرین حسیني

هدف کلی درس:
دانشجویان پس از پایان درس می توانند معلومات و اطالعات کافی در زمینه اهمیت نقش و کاربرد مفهوم فرهنگ در
کارهای میدانی و مطالعات پژوهشی پرستاران سالمت جامعه بدست آورند.

hosseinichenar@yahoo.com

اهداف درس:
 معنی و مفهوم فرهنگ را بیان نمایدنژاد را تعریف و توصیف نماید
قومیت را شرح دهد.
 عناصر فرهنگ را ذکر نماید.هویت ملی را توضیح دهد
 رابطه بین وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگ را شرح دهد -شایستگی فرهنگی را توصیف نمید

حیطه ها های شایستگی فرهنگی را ذکر نماید.
فرایند شایستگی فرهنگی را توضیح دهد.
موانع کسب شایستگی فرهنگی ر لیست نماید.
 رفتار بر چسب زنی و کلیشه سازی را تشریح نماید. تبعیض  ،نژاد پرستی و قوم پرستی را توضیح دهد تحمیل فرهنگی را شرح دهد. تضاد فرهنگی را توصیف کند. شوک فرهنگی را بیان نماید تهاجم فرهنگی را توضیح دهد. فرهنگ و رفتار سالم را تشریح نماید. آداب و روشهای حفظ سالمت را بیان نماید. جایگاه فرهنگی بیماری را شرح دهد. تضادهای فرهنگی و بروز بیماری را توضیح دهد. فرهنگ پرستاری را تعریف و توصیف کند. مدل پرستاری فرهنگی لیلینگر را تشریح نماید. -ارزیابی فرهنگی در پرستاری را شرح دهد.

برنامه زمانبندی درس فرهنگ و پرستاری

جلسه
1

2

تاریخ

موضوع
توزیع و توضیح طرح درس و تکالیف

 معنی و مفهوم فرهنگ  ،نژاد و قومیت عناصر فرهنگهویت ملی
رابطه بین وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگ

3

شایستگی فرهنگی
حیطه ها های شایستگی فرهنگی
فرایند شایستگی فرهنگی
موانع کسب شایستگی فرهنگی

4

 رفتار بر چسب زنی و کلیشه سازی تبعیض  ،نژاد پرستی و قوم پرستی تحمیل فرهنگیتضاد فرهنگی
 شوک فرهنگی تهاجم فرهنگی -فرهنگ و رفتار سالم را تشریح نماید.

5
 -آداب و روشهای حفظ سالمت را بیان نماید.

6

جایگاه فرهنگی بیماری را شرح دهد.
 -تضادهای فرهنگی و بروز بیماری را توضیح دهد.

7

 فرهنگ پرستاری را تعریف و توصیف کند. -ارزیابی فرهنگی در پرستاری را شرح دهد.

8

روش تدریس:

0

 -مدل پرستاری فرهنگی لیلینگر را تشریح نماید.

امتحان پایان ترم

سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ ،کنفرانس دانشجویی  ،روش های مشارکتی
مسئولیت ها و فعالیت های فراگیران :
مشارکت فعال در کالس و انجام تکالیف محوله
ارائه  1سمینار در مورد فرهنگ و قومیت با بررسی در یکی از قوم ها
روش ارزشیابی دانشجو:
-1ارائه  1سمینار در مورد فرهنگ و قومیت با بررسی در یکی از قوم ها
 -2شرکت فعال در کالس و انجام تکالیف محوله  11 :درصد
-3امتحان پایان ترم و آزمون های کالسی 01 :درصد

