داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اراك
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻓﺮم ﻃﺮح درس
ﻧﺎم درس :

ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده

ﮐﺪ درس:

در س ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز:
ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ 2 :

رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ

١

ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﻮاع ﺧﺎﻧﻮاده

٢

ﺧﺎﻧﻮاده از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ

ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﻮاع

ﺧﺎﻧﻮاده

ﻧﻮع واﺣﺪ:

ﻧﺎم ﻣﺪرس:ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﯿﺎن ﻓﯿﻨﯽ
اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري

ﺧﺎﻧﻮاده را از دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻠﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ را ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ
وع ﺧﺎﻧﻮده ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ھﻢ درﺳﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻮده ھﺴﺘﻪ ای و ﮔﺴﺘﺮده را ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ

ﺧﺎﻧﻮاده را از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ
اﺣﺎدﯾﺚ و آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ازدواج را ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ

روش ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ھﻤﺴﺮ را از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ

ﺧﺎﻧﻮاده از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم

ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ازدواج را از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ

ﺣﯿﻄﻪ

در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده رااز دﯾﺪﮔﺎه دووال ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ

٣

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده

در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻞ ﺑﺤﺮان زای ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﺣﺪاﻗﻞ در  ٤ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻔﮫﻮم واﻟﺪﯾﻨﯽ را ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ واژه ﻧﻘﺶ را در دو ﺳﻄﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ

۴

ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ
ﮐﺎﻣﻼﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ذﮐﺮ ﺷﺪه از ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻘﺸﮫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ را در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده درﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ

ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده

دھﺪ
.ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ درﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﻣﮫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ

در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ روﺷﮫﺎی ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮح دھﺪ
ﻃﺒﻖ درس داده ﺷﺪه اﺛﺮات ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ
ﻣﺸﮑﻼت ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮﺿﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ اھﺪاف و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻨﺰل راﺑﻪ ﻧﻔﺴﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ

۵

وﺳﺎﯾﻞ

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

واﯾﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺑﻮرد-
ﻋﺎﻃﻔﯽ
وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﻼم اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ

ﻧﻈﺮي

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

روش

ﺗﺪرﯾﺲ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ

اﺻﻮل ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻨﺰل و ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺧﺎﻧﻮاده

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻨﺰل و
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺧﺎﻧﻮاده

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺤﺮان را ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ
ﻃﺒﻖ درس داده ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان را ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اھﺪاف آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ

در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری را در ﺣﻞ ﺑﺤﺮان را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد

ﻃﺒﻖ اﺻﻮل آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺤﺮان و واﮐﻨﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را درﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

۶
ﺑﺤﺮان در ﺧﺎﻧﻮاده و روش ھﺎی
ﺗﻄﺎﺑﻖ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان در ﺧﺎﻧﻮاده و
روش ھﺎی ﺗﻄﺎﺑﻖ

در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺤﺮان را ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ
ﻃﺒﻖ درس داده ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان را ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اھﺪاف آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ
ر ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری را در ﺣﻞ ﺑﺤﺮان را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد
ﻃﺒﻖ اﺻﻮل آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺤﺮان و واﮐﻨﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را درﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

٧
ﺳﻮء رﻓﺘﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر در
ﺧﺎﻧﻮاده

در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را درﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ اﻧﻮاع ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ

ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺎن را درﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮری ﭼﺮﺧﻪ ای واﮐﺮ در ﻣﻮرد ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ

در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﮕﺮش ﻓﺮدی در ﻣﻮرد ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ
ﻃﺒﻖ درس داده ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺳﻮئ ﻣﺼﺮف و واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮد
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎر را در اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ھﺎ در ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ

٨
اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﻌﻀﻼت آن در ﺧﺎﻧﻮاده

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﻌﻀﻼت
آن در ﺧﺎﻧﻮاده

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

ﻃﺒﻖ اﺻﻮل آﻣﻮزش داده ﺷﺪه وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی داروی ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺳﻮء ﻣﺼﺮف را درﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ
٩

اﺛﺮ ﻃﻼق را ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻃﻼق و آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
آن

١٠
ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان

ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﻼق و وﻇﺎﯾﻒ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ زوﺟﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ذﮐﺮﮐﻦ
وﻇﺎﯾﻒ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻃﻼق و آﺳﯿﺐ
ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن

ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺗﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن و
ﻣﺮدان

در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻔﮫﻮم ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ
ﻃﺒﻖ درس داده ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ
ﻃﺒﻖ درس داده ﺷﺪه ﻋﻠﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدان را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

١١

ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

ﻃﺒﻖ اﺻﻮل آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺟﺰای ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را درﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ

ﻃﺒﻖ اﺻﻮل آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎر را در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ درﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ و درﻣﺎن ھﺎی ﻣﮑﻤﻞ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﻄﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ

١٢
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و آﺛﺎر آن
ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده

در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ
ﻃﺒﻖ اﺻﻮل آﻣﻮزش داده اﻧﻮاع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ
ﻃﺒﻖ اﺻﻮل آﻣﻮزش داده اﻧﻮاع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ذھﻨﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ
ﻃﺒﻖ اﺻﻮل آﻣﻮزش داده اﻧﻮاع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ:– y Marcia Stanhope, RN, DSN, FAAN and Jeanette Lancaster, RN, PhD, FAAN ... Public Health Nursing - Pageburst E-Book on VitalSource, ٨th Edition Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research, ۴th Edition Paperback
December ٧, ٢٠٠٩. by Joanna Rowe Kaakinen RN PhD Community As Client: Application of the Nursing Process. Front Cover. Elizabeth T. Anderson, Judith M. McFarlane. Lippincott, ١٩٨٨ - Medical - ۴٨٢ pagesﻣﯿﻤﻨﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ  ,ﮐﺎﻣﻠﯿﺎ روﺣﺎﻧﯽ،
ﺻﻔﯿﻪ ﺣﺴﯿﻦزاده .ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده :ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺸﺮی ١٣٨٩
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