
  
 

   
 اختار طرح درس دانشکده علوم پزشکی سیرجانس

  

  (Course Plan)طرح دوره

 اسالمی  گروه معارف : نام مدرس کار  ایمنی و ای حرفه بهداشت مهندسی  کارشناسی :رشتهمقطع/ 

 همزمان با دیگر رشته ها  :تعداد دانشجو نظری( واحد  2) دانش خانواده و جمعیت:  )واحد( درسنام 

 جلسه  17:   تعداد جلسات / سمدت کال وم د:  ترم

 

 درس:اصلی منابع 

 دانش خانواده و جمعیت کتاب  -  1

 و وایت بورد   ینتوپاورپ: امکانات آموزشی

 كارآمد فرايضات مباحث مرتبط با امر جمعيت  و  آشنايي با اصول الزم و ضروري جهت تشكيل نهاد خانواده به شكل موفق :هدف کلی درس

 موضوع   انشجو در رابطه بای ده با اطالع قبلموضوع در هرجلس  کیه بحث گذاشتن  بپس از    ، بحث گروهیسخنرانی  :روش آموزش

 

   س:اجرای در شیوه
 سخ  پا  –پرسش        انیسخنر

  
 
 
 
 

 ی ارزشیابی نحوه

 نمره(   2)  کالس فعال در حضور .1

 نمره(   18) ترم  پایان کتبی زمون آ .2
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رئوس   عنوان جلسه/ جلسه
 مطالب

وسایل کمک  روش تدریس
 آموزشی

 :( لسه قادر خواهد بوداین ج پس از  دانشجو)  ویژه رفتاری   اهداف

  بر ای مقدمه و  معارفه- اول

 )موضوع درس، تشریح

 نحوه و درس طرح

 ( ارزشیابی

ت ویژگی های  شناخ-

 سانان

 

سخنرانی/ پرسش و 
 پاسخ/ بحث گروهی 

 س و نحوه آزمون را بداند. ند برگزاری کالهدف از ارائه این درس، فرای- وایت بورداسالید/

 اجتماعی و عاطفی خود را بشناسد.  ،نیازهای شخصی-

آسیبهای قبل از  دوم

 ازدواج 

ی/ پرسش و رانسخن

 بحث گروهی  پاسخ/

 د.قادر باشد خود را از آسیب های قبل از ازدواج حفظ کن وایت بورداسالید/

  یی با پیامدهایآشنا سوم 

دوستی با جنس  

 مخالف

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

 ی خود را مدیریت کند و از دوستی اب جنس مخالف پرهیز نماید. ی هادوست بورد یتوااسالید/

سخنرانی/ پرسش و  ترویج ازدواج چهارم

 پاسخ/ بحث گروهی 

 با اهداف مقدس ازدواج آشنا باشند وایت بورداسالید/

سخنرانی/ پرسش و  معرفی موانع ازدواج  پنجم

 ث گروهی پاسخ/ بح

 ح با موانع پیدا کنند مهارت برای برخوردصحی وایت بورداسالید/

حقوق و مسئولیت  مشش

 خانواده  یها

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

 وق متقابل زن ومرد در خانواده را لیست کنندحق وایت بورداسالید/

سخنرانی/ پرسش و  اخالق خانواده   هفتم

 پاسخ/ بحث گروهی 

 اخالقیات مثبت ومنفی در خانواده را لیست کنند وایت بورداسالید/

 عوامل استحکام خانواده را بشناسند وایت بورداسالید/سخنرانی/ پرسش و  استحکام خانواده  متشه
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 پاسخ/ بحث گروهی 

سخنرانی/ پرسش و  نقش دین در خانواده  منه

 پاسخ/ بحث گروهی 

 کنندکارکرد های دین در خانواده را لیست  وایت بورداسالید/

سخنرانی/ پرسش و  اقتصاد خانواده  هم د

 پاسخ/ بحث گروهی 

ادی مهارت پیدا برای تنظیم درآمد و هزینه خانواده و برنامه ریزی اقتص وایت بوردالید/اس
 کنند. 

شناخت عوامل تضعیف  م دهیاز

 خانواده

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

 تضعیف کننده را پیدا کنند.  از عواملمهارت تشکیل خانواده و دوری  وایت بورداسالید/

شناخت عوامل  هم دوازد

فروپاشی و طالق در  

 خانواده ها 

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

 خطرات و مشکالت بعد از طالق را بشناسند.  وایت بورداسالید/

سخنرانی/ پرسش و  اهمیت فرزند آوری زدهمسی

 پاسخ/ بحث گروهی 

 ند خوب در خانواده را بشناسندمنافع فرز وایت بورداسالید/

شناخت مراحل تربیت  هم اردچه

 فرزند

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

 ی تربیت فرزند آشنا شوندبا راهکارها وایت بورداسالید/

تغییر دیدگاه کاهش   پانزدهم 

 جمعیت 

سخنرانی/ پرسش و 

 روهی پاسخ/ بحث گ

 لیل و ارزیابی کند.کاهش جمعیت را تحدیدگاههای طرفداران افزایش و  وایت بورداسالید/

بردن نرخ رشد    باال شانزدهم 

 باروری

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

 پیامدهای وضعیت کنونی نرخ باروری را بشناسد. وایت بورداسالید/

آشنایی با عوامل   فدهم ه

ناباروری و راه های  

 درمان آن

نرانی/ پرسش و سخ

 گروهی  پاسخ/ بحث

 عوامل ناباروری و راه های پرهیز از آن را بشناسند. بوردوایت اسالید/

 


