
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 عمومی/معارف گروه آموزشی 

  رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته          *پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 دانش خانواده وجمعیت عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              ��عملی           * تئوری نوع واحد درسی

 71-71:  ( ساعت زمان )                                 2تعداد واحد :       تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 طاهره چال دره

 زبان وادبیات عرب مدرس  رشته تحصیلی

 phdدکتری  مدرس  مقطع تحصیلی

 استادیار رتبه علمی

 t.chaldareh@yahoo.com پست الکترونیک

 73729921791-دومبوستان –بلوارآیت الله کاشانی -گرمسار شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

مبانی وآموزه های بنیادین خانواده ومهارت های تشکیل ،تحکیم وتعالی این نهادوتسهیل آشنایی دانشجویان با

 ازدواج جوانان

 اهداف اختصاصی

 آشنایی دانشجویان بامفاهیم بنیادین خانواده براساس آموزه های دینی

 معیارهای انتخاب همسر آشنایی دانشجویان با

 آشنایی دانشجویان بامهارت های موردنیازدرتشکیل خانواده ونحوه رفتارباهمسر وسایرخویشاوندان

 آشنایی دانشجویان بامفاهیم بنیادین مباحث جمعیت

 آشنایی دانشجویان بافواید فرزندآوری وآسیب های کاهش جمعیت درسطح ملی وپیامدهای تک فرزندی

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           شبیه سازی شدهبیمار           بحث گروهی

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



ضوابط آموزشی و 

های  مدیریتی سیاست 

 کلاس

 *خلاق دانشجویی ا         *   امتحانات     *  تکالیف کلاسی         *حضور و غیاب 

  سایر:

 نشرمعارف-ویراست دوم-جمعی ازنویسندگان-دانش خانواده وجمعیتکتاب منابع اصلی درس : 

 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 روش تدریس

مواد و وسایل 

 آموزشی 

روش *

 ارزشیابی

7 

آسیب های ارتباط باجنس -نیازهای اساسی جوان
پیامدهای  -علل دوستی باجنس مخالف-مخالف

 دوستی باجنس مخالف

 
 مجازی 71-71 71/6/33

-پاورپوینت

 کتاب
4 

2 
 -مهارت های رفتاری درروابط باجنس مخالف

 هم  خانگی -دوستی باجنس مخالف وپیامدهای آن

 
22/6/33    1 

9 

 
ازدواج -روابط جنسی حرام وپیشگیری ازآن

 موقت

 
23/6/33    1 

4 
تسهیل ازدواج -ازدواج وکارکردهای آن

 دررویارویی با موانع مختلف

 
1/1/33    1 

1 

دررویارویی با موانع ادامه تسهیل ازدواج 
مهارت های  -معیارهای همسرگزینی-مختلف

 انتخاب همسرشایسته

 
72/1/33    4 

6 
 عوامل تحکیم خانواده

 73/1/33    1 

     26/1/33 تعطیل رسمی 1

8 
 مهارت های تحکیم خانواده

 9/8/33    4 

3 
 حقوق وتکالیف همسران-نقش اعضای خانواده

 77/8/33    4 

77 
عوامل -ومشکالت خانواده معاصرمسایل 

 تضعیف کارآمدی خانواده

 
71/8/33    4 

77 
-طالق-راه های ایمن سازی خانواده ازآسیب ها

 پیامدهای طالق-عوامل طالق

 
24/8/33    4 

72 
-راه کارهای کاهش فروپاشی خانواده

ترمیم خانواده آسیب دیده -گریزناپذیری طالق

 ازدواج مجدد-ازطالق
7/3/33    1 



79 

اهمیت وجایگاه فرزندآوری -فرزندآوری
پیامدهای تک -آثاروفوایدفرزندآوری-دراسالم
 فرزندی

 
8/3/33    1 

74 
 

 اصول تربیت فرزند-فرزندپروری

 
71/3/33    1 

71 
عوارض وچالش های -جمعیت وجمعیت شناسی

 کاهش جمعیت وافزایش نرخ سالمندی

 
22/3/33    1 

76 
 ناباروریدرمان -علل ناباروری

 23/3/33    1 

 6    6/77/33 مرورمطالب کتاب ورفع اشکال 71

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 .جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد را در عناوین درس  ک به تفکی (  ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

    کوتاه پاسخ   (  -2   گسترده پاسخ   -1تشریحی )  : الف 

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -9 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 1 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کلاسی -1

 امضاء :                                                                                                                                     24/6/33تاریخ تکمیل فرم :   

 


