
  

 
 

 

 

 (COURSE PLAN)ٍرُ  طرح د

 
 

 مقذمٍ:

 

 :عىاييه كلي ايه درس ضامل مًارد زير مي باضذ 
 .آضٌبیی داًطجَیبى ثب هجبًی ٍ آهَزُ ّبی ثٌیبدیي خبًَاد1ُ

 دٍستی ثب جٌس هخبلف ( آضٌب هی ضًَذ. –. داًطجَیبى ثب آسیت ّبی قجل از ازدٍاج ) راثطِ آزاد ثب جٌس هخبلف 2

 . هْبرت ّبی تطکیل ، تحکین ٍ تؼبلی ًْبد خبًَادُ را ثطٌبسذ.3

 . هؼیبرّبی اًتخبة ّوسر را از دیذگبُ اسالم فرا گیرد.4

 د.. ثب ػَاهل ٍ هَاًغ تطکیل خبًَادُ آضٌب گرد5

 . هْبرت ّبی هَرد ًیبز در تطکیل خبًَادُ راکست ًوبیٌذ.6

 . تَاًبیی ٍ هْبرت ًحَی رفتبر ٍ گفتبر ثب ّوسر ٍ سبیر خَیطبًٍذاى را ثِ دست آٍرد.7

 . ثب هفَّین ثٌیبدیي هجبحث جوؼیت آضٌب ضَد.8

 . ثب فَایذ فرزًذ آٍری ٍ آسیت ّبی کبّص جوؼیت در سطح هلی آضٌب گردد.9

 اثؼبد فردی ٍ خبًَادگی آضٌب ضَد.بهذ ّبی تک فرزًذی در . ثب پی11

 

 

 

رشته های  –کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:عمومی               گروه آموزشی:       پرستاری حضرت زینب)س( الرستاندانشکده :  

 پرستاری وکارشناسی اتاق عمل 

 2:تؼذاد ٍاحذ داًص خبًَادُ ٍ جوؼیت:  ًبم درس

 ػوَهی ًَع ٍاحذ :

 چْبرضٌجِ ّبرٍز ٍ سبػت ثرگساری کالس:   ًذاردپیص ًیبز:

 18-21سبػت :  

 کالسْبی داًطکذُهکبى ثرگساری:

 ػجذاهلل ًجبریترتیت حرٍف الفجب(:هذرسیي) ثِ هسئَل ثرًبهِ :  

 ػجذاهلل ًجبریتْیِ ٍ تٌظین : 

 98تبریخ ثبزًگری: ثْوي هبُ 

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ ثرًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



 َذف كلي 

 آضىايي با ویازَای اساسي اوسان 

…………………………….. 

  اَذاف اختصاصي 

 

 داوطجً  در پایان ديرٌ تایذ تتًاوذ:

 الف( ویاسَای ايلیٍ ي ثاوًیٍ را تطخیص دَذ

 آضىا گزددب( تا اثزات ي تثعات ديستی تا جىس مخالف 

 مُارت َای را کسة کىذ کٍ اس آسیة َای قثل اس اسدياج  در امان تاضذج( 

 

 َذف كلي 

 وقص ي كاركرد ازدياج

…………………………….. 

  اَذاف اختصاصي 

 

 داوطجً  در پایان ديرٌ تایذ تتًاوذ:

 الف ( معیارَای اصلی ي فزعی در اوتخاب َمسز را تطىاسذ

 گزددب( تا مُارت َای تعامل ي ارتثاط تا َمسز آضىا 

 تعذیل ي اصالح ومایذج( وگزش خًد را وسثت تٍ غزایش جىسی 
 

 َذف كلي 

 آضىايي با مًاوع ازدياج

…………………………….. 

  اَذاف اختصاصي 

 

 داوطجً  در پایان ديرٌ تایذ تتًاوذ:

 مذرن تطخیص دَذ –الف( وحًٌ ی گشیىص ي اوتخاب َمسز را تا ريش سىتی 

 ب( چگًوٍ اس آرا ي وظزات مطايریه در امز اسدياج تُزٌ مىذ ضًد 

 ج( اثزات سطحی وگزی را در امز اسدياج اصالح ومًدٌ ي تُتز اس گذضتٍ تیىذیطذ
 

 َذف كلي 

 آضىايي با اثرات سً ارتباط با جىس مخالف در فضای مجازی

…………………………….. 

  اَذاف اختصاصي 

 

 تتًاوذ:داوطجً  در پایان ديرٌ تایذ 

 الف ( اطالعات دادٌ ضذٌ در ایه فضا غیز ياقعی تًدٌ ي ومی تًاوذ مثىای آضىایی تاضذ

 ب( گاَی اطالعات دادٌ ضذٌ ممکه اس تٍ عىًان حزتٍ ای علیٍ خًد فزد استفادٌ ضًد

 مغایزت دارد ج(  فزَىگ ي اعتقاد خاوًادٌ َا تا ديستی َای کٍ اس ایه طزیق صًرت می گیزد

 

 



 ريش آمًزش 
 

 سخىزاوی يپزسص ي پاسخ 

 ضرايظ اجراء

 

  امكاوات آمًزضي بخص 
  ي کامپیًتز يیذيئً پزيصکتًر ،اسالیذ پزيصکتًر 

 

 

   ٌآمًزش دَىذ 
   :ِاسبتیذ ثخص هؼبرفاسبتیذهرثَط 

  مىابع اصلي درسي: 

 کتاب داوص خاوًادٌ ي جمعیت ) جمعی اس وًیسىذگان (
 

  ارزضیابي 
 

 ًحَُ ارزضیبثی         

 سواالت بصورت  چهارگسینه و کوتاه پاسخ 

 
 

  وحًٌ محاسبٍ ومرٌ كل 

 2نمره میان ترم 8و کنفرانس  نمره 

 22  َنمره است 22نمره پایانی که مجموعا 

 

 

 مقررات 

                22حداقل نمره قبولی  

 جلسه 4تعداددفعات مجاز غیبت در کالس 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانش خانواده و جمعیت درس زمانبنديجدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

63/66/65 02-65 

 

تطکیل خاوًادٌ پیص از 

 ازدياج

 

 عثذاهلل وجاری

پرسش 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرشکتًر ي لة  

 تاب

کتاب داوص 

خاوًادٌ ي 

 جمعیت

 پرسص يپاسخ

02/66/65 02-65 

 

آسیة َای ارتثاط تا جىس 

مخالف ) ديستی تا جىس 

 مخالف (

 

 

 
 عبذاهلل نجاری

 

پرسش 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پايرپًیىت

پرشکتًر ي لة 

 تاب

کتاب داوص 

خاوًادٌ ي 

 جمعیت

 پرسص يپاسخ

22/66/65 02-65 

علل ديستی ي پیامذ َای  

آن ي مُارت َای رفتاری 

پرسش  نجاریعبذاهلل 

وپاسخ 

پرشکتًر ي لة 

 تاب

 پرسص يپاسخ



 وسخنرانی در رياتظ تا جىس مخالف

 پايرپًیىت

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

4/60/65 02-65 

آسیة َای ارتثاط تا جىس  

مخالف ) راتغٍ آزاد تا 

 جىس مخالف (

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پايرپًیىت

پرشکتًر ي لة 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 يپاسخپرسص 

61/60/65 02-65 

پیامذ َای رياتظ آزاد تا  

ازدياج  –جىس مخالف 

مذیریت غرایس  –سفیذ 

 جىسی 

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پايرپًیىت

پرشکتًر ي لة 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسص يپاسخ

06/60/65 02-65 

تطکیل خاوًادٌ ) حیه  

 ازدياج (

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پايرپًیىت

پرشکتًر ي لة 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسص يپاسخ

06/6/66 02-65 

پرسش  عبذاهلل نجاری ازدياج ي کارکردَای آن  

وپاسخ 

پرشکتًر ي لة 

 تاب

کتاب دانش 

 پرسص يپاسخ



 وسخنرانی

 پايرپًیىت

خانواده و 

 جمعیت

05/6/66 02-65 

تسُیل ازدياج در  

 ريیاريیی تا مًاوع مختلف

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پايرپًیىت

پرشکتًر ي لة 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسص يپاسخ

1/0/66 02-65 

 اوتخاب َمسر ضایستٍ  

 )معیارَای ي مُارت َا(

پرسش  عبذاهلل نجاری 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پايرپًیىت

پرشکتًر ي لة 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسص يپاسخ

66/0/66 02-65 

 تحکیم خاوًادٌ  

 

پرسش  عبذاهلل نجاری 

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پايرپًیىت

پرشکتًر ي لة 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسص يپاسخ

65/0/66 02-65 

پرسش  عبذاهلل نجاری عًامل تحکیم خاوًادٌ  

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پايرپًیىت

پرشکتًر ي لة 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسص يپاسخ



02/0/66 02-65 

مُارت َای تحکیم  

 خاوًادٌ 

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پايرپًیىت

پرشکتًر ي لة 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسص يپاسخ

6/2/66 02-65 

 وقص اعضای خاوًادٌ  

حقًق ي تکالیف اعضای 

 خاوًادٌ

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پايرپًیىت

پرشکتًر ي لة 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسص يپاسخ

5/2/66 02-65 

 عًامل تضعیف خاوًادٌ

 افسایص سه ازدياج

افسایص اختالفات 

خاوًادگی يضعف 

 کارامذی خاوًادٌ

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پايرپًیىت

پرشکتًر ي لة 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسص يپاسخ

62/2/66 02-65 

عًامل تضعیف کار آمذی 

 خاوًادٌ

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

پرشکتًر ي لة 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 پرسص يپاسخ



 عًامل ضىاختی-6

 عًامل رفتاری-0

 وسخنرانی

 پايرپًیىت

 جمعیت

02/2/66 02-65 

 عًامل ضىاختی

 مًرد ویازفقذان اعالعات -6

 اوحرافات ضىاختی-0

 تقذس زدایی از ازدياج0-6

وسثی گرایی در 0-0

 ارزضُای اخالقی

وگرش وا صحیح  0-2

حاصل از ضعف سًاد رساوٍ 

 ای

پرسش  عبذاهلل نجاری

وپاسخ 

 وسخنرانی

 پايرپًیىت

پرشکتًر ي لة 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسص يپاسخ

  
     



  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


