
  

 
 

 

 

 (COURSE PLAN)وره  طرح د

 
 

 مقدمه:

 
 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 .آشنایی دانشجویان با مبانی و آموزه های بنیادین خانواده1

 دوستی با جنس مخالف ( آشنا می شوند. –. دانشجویان با آسیب های قبل از ازدواج ) رابطه آزاد با جنس مخالف 2

 . مهارت های تشکیل ، تحکیم و تعالی نهاد خانواده را بشناسد.3

 . معیارهای انتخاب همسر را از دیدگاه اسالم فرا گیرد.4

 . با عوامل و موانع تشکیل خانواده آشنا گردد.5

 . مهارت های مورد نیاز در تشکیل خانواده راکسب نمایند.6

 و سایر خویشاوندان را به دست آورد. . توانایی و مهارت نحوی رفتار و گفتار با همسر7

 . با مفوهیم بنیادین مباحث جمعیت آشنا شود.8

 . با فواید فرزند آوری و آسیب های کاهش جمعیت در سطح ملی آشنا گردد.9

 ابعاد فردی و خانوادگی آشنا شود.. با پیامد های تک فرزندی در 11

 

 

 

 هدف كلي 
 آشنايی با نیازهای اساسی انسان 

…………………………….. 

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

 پرستاری 

 2:تعداد واحد دانش خانواده و جمعیت:  نام درس

 عمومی نوع واحد :

 ها  شنبهروز و ساعت برگزاری کالس:   نداردپیش نیاز:

 15 -17ساعت :  

 کالسهای دانشکدهمکان برگزاری:

 عبداهلل نجاریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:مسئول برنامه :  

 عبداهلل نجاریتهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 الف( نیازهای اولیه و ثانویه را تشخیص دهد

 آشنا گرددب( با اثرات و تبعات دوستی با جنس مخالف 

 ج( مهارت های را کسب کند که از آسیب های قبل از ازدواج  در امان باشد

 

 هدف كلي 
 نقش و کارکرد ازدواج

…………………………….. 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 الف ( معیارهای اصلی و فرعی در انتخاب همسر را بشناسد

 ب( با مهارت های تعامل و ارتباط با همسر آشنا گردد

 تعدیل و اصالح نمایدج( نگرش خود را نسبت به غرایز جنسی 
 

 هدف كلي 
 آشنايی با موانع ازدواج

…………………………….. 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مدرن تشخیص دهد –الف( نحوه ی گزینش و انتخاب همسر را با روش سنتی 

 ب( چگونه از آرا و نظرات مشاورین در امر ازدواج بهره مند شود 

 بیندیشدج( اثرات سطحی نگری را در امر ازدواج اصالح نموده و بهتر از گذشته 
 

 هدف كلي 
 آشنايی با اثرات سو ارتباط با جنس مخالف در فضای مجازی

…………………………….. 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 الف ( اطالعات داده شده در این فضا غیر واقعی بوده و نمی تواند مبنای آشنایی باشد

 حربه ای علیه خود فرد استفاده شودب( گاهی اطالعات داده شده ممکن از به عنوان 

 مغایرت دارد ج(  فرهنگ و اعتقاد خانواده ها با دوستی های که از این طریق صورت می گیرد

 

 

 روش آموزش 
 

 سخنرانی وپرسش و پاسخ 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 



   آموزش دهنده 

   :اساتید بخش معارفاساتیدمربوطه 

  منابع اصلي درسي: 
 کتاب دانش خانواده و جمعیت ) جمعی از نویسندگان (

 

  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشیابی         

 

  نحوه محاسبه نمره كل 

  

  

 

 مقررات 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62/11/1011 11-11 

 

تشکیل خانواده پیش از 

 عبداهلل نجاری

پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

پرژکتور و لب  

 تاب

 پرسش وپاسخ



 ازدواج

 

کتاب دانش  پاورپوینت

 خانواده و جمعیت

1400/06/27 11-11 

 

آسیب های ارتباط با 

جنس مخالف ) دوستی 

 با جنس مخالف (

 

 

 
عبداهلل 

 نجاری

 

پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب دانش 

 خانواده و جمعیت

 پرسش وپاسخ

62/11/1011 11-11 

علل دوستی و پیامد های  

آن و مهارت های رفتاری 

 در روابط با جنس مخالف

عبداهلل 

 نجاری

پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسش وپاسخ

12/16/1011 11-11 

آسیب های ارتباط با  

جنس مخالف ) رابطه 

 آزاد با جنس مخالف (

عبداهلل 

 نجاری

پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسش وپاسخ

 11/16/1011 11-11 

پیامد های روابط آزاد با  

ازدواج  –جنس مخالف 

عبداهلل 

 نجاری

پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

پرژکتور و لب 

 تاب

 پرسش وپاسخ



مدیریت غرایز  –سفید 

 جنسی 

کتاب دانش  پاورپوینت

خانواده و 

 جمعیت

 10/16/1011 11-11 

تشکیل خانواده ) حین  

 ازدواج (

عبداهلل 

 نجاری

پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسش وپاسخ

 61/16/1011 11-11 

ازدواج و کارکردهای  

 آن 

عبداهلل 

 نجاری

پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسش وپاسخ

62/16/1011 11-11 

تسهیل ازدواج در  

 رویارویی با موانع مختلف

عبداهلل 

 نجاری

پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسش وپاسخ

12/11/1011 11-11 

 انتخاب همسر شایسته  

 )معیارهای و مهارت ها(

عبداهلل  

 نجاری
پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسش وپاسخ



 61/11/1011 11-11 

 تحکیم خانواده  

 

عبداهلل  

 نجاری
پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسش وپاسخ

 12/11/1011 11-11 

عبداهلل  عوامل تحکیم خانواده  

 نجاری
پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسش وپاسخ

 11/16/1011 11-11 

مهارت های تحکیم  

 خانواده 

عبداهلل 

 نجاری
پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسش وپاسخ

11/16/1011 11-11 

 نقش اعضای خانواده  

حقوق و تکالیف اعضای 

 خانواده

عبداهلل 

 نجاری
پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

دانش  کتاب

خانواده و 

 جمعیت

 پرسش وپاسخ

  

60/16/1011 
11-11 

 عوامل تعضیف خانواده 

مسایل و مشکالت 

عبداهلل 

 نجاری
پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

پرژکتور و لب 

 تاب

 پرسش وپاسخ



 خانواده معاصر

 افزایش سن ازدواج

 

کتاب دانش  پاورپوینت

خانواده و 

 جمعیت

21/16/1011 11-11 

افزایش اختالف های 

 خانوادگی 

 ضعف کارآمدی خانواده 

عوامل تضعیف کار 

 آمدی خانواده

عبداهلل 

 نجاری
پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسش وپاسخ

11/12/1011 11-11 

 عوامل شناختی

فقدان اطالعات مورد نیاز 

 انحرافات مورد نیاز

 انحرافات شناختی 

 

عبداهلل 

 نجاری
پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسش وپاسخ



61/12/1011 11-11 

 تقدس  زدایی از ازدواج  

 نسبی گرایی 

نگرش اولویت حقوق 

 نسبت به تکالیف

نگرش ناصحیح حاصل از 

 ضعف سواد رسانه ای

عبداهلل 

 نجاری
پرسش وپاسخ 

 وسخنرانی

 پاورپوینت

پرژکتور و لب 

 تاب

کتاب دانش 

خانواده و 

 جمعیت

 پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


