
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  مقطع / رشته تحصیلی:                                      :     گروه آموزشی:   دانشکده

 22/40/1041تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:              شنبهسهروز:              دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاریمسئول درس: 2تعداد واحد:

 عبداهلل نجاریمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 نیاز های اساسی انسان –تشکیل خانواده ) پیش از ازدواج ( 

 اهداف جزئی : 
 مباحث پیش از ازدواج آگاه گردددانشجو باید به 

 جنسی ( آشنا می شود  –دانشجو به نیازهای اساسی ) نیاز های عاطفی 

 سخنرانی وپرسش وپاسخارائه مطالب به صورت پاورپوینت و  روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (کتاب امکانات آموزشی : 

 دانش خانواده و جمعیتکتاب منبع درس  :

  11دقيقه:مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس 

  تشکيل خانواده و نياز های اساسي بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  نيازهای جنسي  –نياز های عاطفي بخش دوم– 

 كنفرانس دانشجو

 04دقيقهمدت زمان :    

 1دقيقهمدت زمان :    

 04 دقيقهمدت زمان:      

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دوم جلسه
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 21/40/1041تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:              شنبهسهروز:              دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 آسیب های ارتباط با جنس مخالف ) دوستی با جنس مخالف ( –تشکیل خانواده ) پیش از ازدواج ( 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید با آسیب های ارتباط با جنس مخالف آشنا شود 

 دانشجو باید علل دوستی را با جنس مخالف بداند 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

  11مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  آسیب های ارتباط با جنس بخش اول

مشارکت  –) علل دوستی  مخالف

 –همسریابی  –اجتماعی یا علمی 

 –خال عاطفی  –شناخت جنس مخالف 

 احساس قدرت (
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 فرار از  –) علل دوستی بخش دوم

 –سردی و یکنواختی زندگی  –مشکال 

لذت  –تاثیر ماهواره و اینترنت 

كنفرانس فرهنگ خانوادگی  ( –جنسی 

 دانشجو

 04:    دقيقهمدت زمان 

 1مدت زمان :    دقيقه

 04 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سوم جلسه
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 41/1/1044تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصيلي  :  

 11-11 ساعت:              شنبهسه روز:                دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 نجاریمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل  دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 مهارت های رفتاری در روابط با جنس مخالف  –پیامدهای دوستی با جنس مخالف  –تشکیل خانواده ) پیش از ازدواج ( 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بایدمهارت ارتباط شایسته با جنس مخالف را به دست آورد  

 دانشجو بایدبه تاثیر مخربه ماهواره و اینترنت آگاهی یابد 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

  11زمان:      دقيقهمدت  مقدمه 

 کلیات درس 

  پیامدهای دوستی با جنس  بخش اول

مخالف ) ایجاد اختالل در تمرکز 

 ایجاد اضطراب و ... ( –فکری 
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 مهارت های رفتاری در روابط با جنس  بخش دوم

 كنفرانس دانشجو-مخالف 

 04مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 04 زمان:      دقيقهمدت 

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشيواحد برنامه ريزی 

 
گروه اتاق عمل     

 



 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهارم جلسه
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 12/41/1041تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:              شنبهسهروز:              دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 روابط آزاد با جنس مخالف  -آسیب های ارتباط با جنس مخالف  –تشکیل خانواده ) پیش از ازدواج ( 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بایدبه آسیب های ارتباط با جنس مخالف آشنا گردد

 دانشجو باید پیامد رابطه آزاد با جنس مخالف را ارزیابی کند 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

  11زمان:      دقيقهمدت  مقدمه 

 کلیات درس 

  آسیب های ارتباط با جنس  بخش اول

 مخالف 
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 روابط آزاد با جنس مخالف  ) آسيب های بخش دوم

-آسيب رساندن به زنان عفيف و ... (  –رواني 

 كنفرانس دانشجو

 04مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 04 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 

 
 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پنجم  جلسه
 

 99پرستاریکارشناسی :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 11/41/1041تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:              شنبهسهروز:             دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 خویشتن داری جنسی  -مدیریت غریزه جنسی –هم خانگی یا زندگی مشترک  –تشکیل خانواده ) پیش از ازدواج ( 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید تعریفی از ازدواج سفید را بداند

 دانشجو باید پیامد ازدواج سفید را دانسته و غریزه جنسی خود را مدیریت کند 
 دانشجو باید با مفهوم و مهارت خویشتن داری جنسی تا آستانه ی ازدواج آشنا شود 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

  11مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  هم خانگی یا زندگی مشترکبخش اول–

 مدیریت غریزه جنسی
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 خویشتن داری جنسی  تا بخش دوم

 –روابط حرام  –آستانه ی ازدواج 

 كنفرانس دانشجو-ازدواج موقت

 04مدت زمان :    دقيقه

 1زمان :    دقيقهمدت 

 04 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 ششم   جلسه
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 20/41/1041درس :تاريخ ارائه  1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:              شنبهسهروز:              دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 ازدواج و کارکردهای آن  –تشکیل خانواده )حین  ازدواج ( 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید کارکردهای ازدواج را بشناسد 

 دانشجو باید به نفش و جایگاه ازدواج در زندگی پی ببرد 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

  11مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  ازدواج و کار کردهای آن ) بخش اول

 –کامل شدن ایمان  –تکامل شخصیت 

ارضای  –ایجاد آرامش روانی 

 نیازهای جنسی (
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 ازدواج و کار کردهای آن  بخش دوم

تجربه ی مدیریت  –) کسب استقالل 

 كنفرانس دانشجوو ... (

 04مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 04 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفتم  جلسه
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 0/8/1041تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:              شنبهسهروز:               دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 تسهیل ازدواج در رویارویی با موانع مختلف   –تشکیل خانواده )حین  ازدواج ( 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید در برخورد با موانع ازدواج با کارهای مناسب برای رفع برخی از آن ها را بداند  

 دانشجو باید باورهای اشتباه در مورد ازدواج را بداند 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

  11دقيقه   مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس 

  تسهیل ازدواج در رویارویی بخش اول

با موانع مختلف  ) اشتغال به 

مسائل  –سطح تحصیالت  –تحصیل 

 خدمت سربازی ( –اقتصادی 
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 تسهیل ازدواج در رویارویی بخش دوم

) طالق پدر و   با موانع مختلف 

سن  –سو سابقه ی  والدین  –مادر 

كنفرانس و ... باورهای اشتباه ( –

 04مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 04 مدت زمان:      دقيقه

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 دانشجو

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هشتم  جلسه
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 14/48/1041تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصيلي  : 

 11-11ساعت:              شنبهسه روز:                دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 مهارت های انتخاب همسر (   –انتخاب همسر شایسته ) معیارهای همسر گزینی  –تشکیل خانواده )حین  ازدواج ( 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید معیارهای انتخاب همسر را بداند   

 دانشجو باید برخی مهارت های انتخاب همسر شایسته را فرا گیرد 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت درس  :منبع 

  11مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  انتخاب همسر شایسته ) بخش اول

 –همتایی  –معیارهای همسر گزینی 

 سالمت ( –خوش اخالقی 
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 انتخاب همسر شایسته  بخش دوم

خود  –)مهارت های انتخاب همسر 

 –مقدمه ی همسر گزینی  –شناسی 

 04مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 04 مدت زمان:      دقيقه

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 توسعه آموزش علوم پزشکي مركز مطالعات و

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



كنفرانس راهای شناخت فرد مناسب (

 دانشجو

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 نهم جلسه
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  مقطع / رشته تحصیلی:      :                                                   گروه آموزشی:                                   دانشکده

 11/48/1041تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:              شنبهسهروز:               دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 عوامل تحکیم خانواده  –تحکیم خانواده 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید عوامل تحکیم خانواده را بشناسد    

 دانشجو بایدنقش عفو و گذشت در زندگی را بفهمد 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

  11دقيقهمدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس 

  عوامل تحکیم ) دین داری بخش اول– 

خوش  –محبت به اعضای خانواده 

 04مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

درماني الرستاندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 گفتاری (
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم

كنفرانس –

 دانشجو

 04 زمان:      دقيقهمدت 

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 

 
 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دهم جلسه
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 20/48/1041تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:              شنبهسه روز:                دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 حقوق و تکالیف اعضای خانواده   –نقش اعضای خانواده  –مهارت های تحکیم خانواده  –تحکیم خانواده 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید با تعدادی از مهارت های تحکیم خانواده آشنا شود 

 فرزندان را در خانواده فرا گیرددانشجو بایدوظایف پدر و مادر و 
 دانشجو باید اطالعاتی در وابستگان نسبی  و سببی به دست آورد

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

  11مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  مهارت های تحکیم خانواده بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم–

–

 كنفرانس دانشجو

 04:    دقيقهمدت زمان 

 1مدت زمان :    دقيقه

 04 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 يازدهم جلسه
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 1/41/1041تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:              شنبه سهروز:             دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 نجاری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 عوامل تضعیف کارآمدی خانواده    –مسائل و مشکالت خانواده معاصر  –ایمن سازی خانواده 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید با مسائل و مشکالت کنونی خانواده آگاهی یابد  

 دانشجو بایدعوامل تضعیف خانواده را بشناسد 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

  11مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشيواحد برنامه ريزی 

 
گروه اتاق عمل     

 



  مسائل و مشکالت خانواده بخش اول

 –) افزایش سن ازدواج  معاصر

ضعف  –افزایش اختالفات خانوادگی 

 کار آمدی (
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 عوامل تضعیف کارآمدی بخش دوم

 –) عوامل شناختی    خانواده 

 كنفرانس دانشجوعوامل رفتاری (

 04مدت زمان :    دقيقه

 1دقيقهمدت زمان :    

 04 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه دوازدهم
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 48/41/1041درس :تاريخ ارائه  1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:              شنبهسه روز:                دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 طالق -راههای ایمن سازی خانواده از آسیب ها  –ایمن سازی خانواده 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید با عوامل و پیامدهای فردی و اجتماعی طالق آشنا شود

 دانشجو باید راهکارهای ترمیم خانواده های آسیب دیده از طالق را بداند 

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

  11مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 کلیات درس 

  راههای ایمن سازی خانواده بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 عوامل طالق  –طالق بخش دوم– 

كنفرانس  -و ...  –پیامدهای طالق 

 دانشجو

 04مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 04 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه سيزدهم
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 11/41/1041تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:              شنبهسه روز:                دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 باید :دانشجو 

 فرزند آوری و فرزند پروری 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید با اهمیت فرزند آوری از دیدگاه اسالم آشنا شود 

 دانشجو باید آثار و فواید فرزند آوری را بداند  

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -خانواده ) جمعی از نویسندگان (کتاب دانش امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  11مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  اهمیت و  –فرزند آوریبخش اول

 جایگاه فرزند آوری در اسالم 
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 پیامد های تک فرزندی ) بخش دوم

 -برای والدین و فرزند (  

 كنفرانس دانشجو

 04مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 04 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه چهاردهم
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  مقطع / رشته تحصیلی:          :                                                   گروه آموزشی:                               دانشکده

 22/41/1041تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:              شنبه سهروز:               دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 تامین نیاز جسمانی فرزند   –دوران بارداری  –فرزند پروری 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید به وظایف و اهمیت دوران بارداری آگاه شود  

 دانشجو باید به نقش و وظیفه ی والدین در تامین نیاز جسمانی فرزند واقف شوند   

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -(کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان امکانات آموزشی : 

درماني الرستاندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

  11مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  دوران  –فرزند پروری بخش اول

 بارداری 
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 تامین نیاز  –فرزند پروری بخش دوم

 كنفرانس دانشجو -جسمانی فرزند 

 04مدت زمان :    دقيقه

 1دقيقه    مدت زمان :

 04 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه پانزدهم
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 21/41/1041درس :تاريخ ارائه  1041سال تحصيلي  :  

 11-11ساعت:              شنبهسه روز:                دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 اصول تربیت فرزند    –فرزند پروری 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید به نقش و جایگاه تربیت آگاهی یابد 

 دانشجو باید با اصول تربیت فرزند آشنا شود    

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

  11مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  اصول و تربیت فرزند ) بخش اول

اقتدار در تربیت  –امنیت  –محبت 

هماهنگی والدین در تربیت  –

 فرزند ( 
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 اصول تربیت فرزند ) ایجاد بخش دوم

تقویت و  –خود باوری در فرزند 

هدایت در ارتباط اجتماعی  و... 

 كنفرانس دانشجو( 

 04مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 04 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 

 
 

  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه شانزدهم
 

 0011هوشبری ناپپیوسته  :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 0/14/1041تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصيلي  :  

 11-11 ساعت:              سه شنبهروز:                دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 اصول تربیت فرزند    –فرزند پروری 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید به نقش و جایگاه تربیت آگاهی یابد 

 دانشجو باید با اصول تربیت فرزند آشنا شود    

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

  11مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  اصول و تربیت فرزند ) بخش اول

اقتدار در تربیت  –امنیت  –محبت 

هماهنگی والدین در تربیت  –

 فرزند ( 
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 اصول تربیت فرزند ) ایجاد بخش دوم

تقویت و  –خود باوری در فرزند 

هدایت در ارتباط اجتماعی  و... 

 كنفرانس دانشجو( 

 04مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 04 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

  1 مدت زمان :    دقيقه درسارزشیابی 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه پانزدهم
 

 99کارشناسی پرستاریگروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                             :                      دانشکده

 10/14/1041تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصيلي  :  

 11-11 ساعت:              سه شنبهروز:                دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاری دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 دانشجو باید :

 اصول تربیت فرزند    –فرزند پروری 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید به نقش و جایگاه تربیت آگاهی یابد 

 دانشجو باید با اصول تربیت فرزند آشنا شود    

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت درس  :منبع 

  11مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  اصول و تربیت فرزند ) بخش اول

اقتدار در  –امنیت  –محبت 

هماهنگی والدین در  –تربیت 

 تربیت فرزند ( 
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 اصول تربیت فرزند ) بخش دوم

 –ایجاد خود باوری در فرزند 

تقویت و هدایت در ارتباط 

 كنفرانس دانشجواجتماعی  و... ( 

 04مدت زمان :    دقيقه

 1مدت زمان :    دقيقه

 04 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 

 
 

  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه پانزدهم
 

 مقطع / رشته تحصیلی:  :                                                   گروه آموزشی:                                       دانشکده

 تاريخ ارائه درس : سال تحصيلي  :  

  ساعت:              سه شنبهروز:                دانش خانواده و جمعيت نام درس )واحد(  :  

 عمومي نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 عبداهلل نجاری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 ترتيب حروف الفبا(: عبداهلل نجاریمدرسين) به  دقيقه 14مدت كالس: 

. 

 دانش خانواده و جمعیت    عنوان درس : 

الرستاندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 هدف کلی درس :  

 دانشجو باید :

 اصول تربیت فرزند    –فرزند پروری 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو باید به نقش و جایگاه تربیت آگاهی یابد 

 دانشجو باید با اصول تربیت فرزند آشنا شود    

 ارائه مطالب به صورت پاورپوینت و سخنرانی وپرسش وپاسخ روش آموزش :    

 پرژکتور و لب تاب -کتاب دانش خانواده ) جمعی از نویسندگان (امکانات آموزشی : 

 کتاب دانش خانواده و جمعیت منبع درس  :

  11مدت زمان:      دقيقه مقدمه 

 کلیات درس 

  اصول و تربیت فرزند ) بخش اول

اقتدار در تربیت  –امنیت  –محبت 

هماهنگی والدین در تربیت  –

 فرزند ( 
  پرسش و پاسخ و استراحت 

 اصول تربیت فرزند ) ایجاد بخش دوم

تقویت و  –خود باوری در فرزند 

هدایت در ارتباط اجتماعی  و... 

 كنفرانس دانشجو( 

 04مدت زمان :    دقيقه

 1يقهمدت زمان :    دق

 04 مدت زمان:      دقيقه

  1 مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقيقه ارزشیابی درس 

 
 
 


