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 مقدمه:
 

خانواده این کتاب در بردارنده مجموعه ای از دانش های شناختی مهارتی و رفتاری است که می تواند آگاهی بخش دانشجویان در عرصه های مختلف نهاد 
اج از جمله مباحثی است که ،قبل و بعد از تشکیل خانواده باشد. مهارت ها و آمادگی های قبل از ازدواج و نحوه مدیریت عاطفی، اخلاقی و رفتاری پس از ازدو

 گفته میشود.
 

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 نشنایی با نیاز های اساسی انساآ

 آشنایی با کارکرد های تشکیل خانواده
 1آشنایی با موانع ازدواج 
 2آشنایی با موانع ازدواج 

 آشنایی با اصول ناظر بر روابط اعضای خانواده
 آشنایی با اصول ناظر به ماهیت جمعی خانواده

 

 

 

 

 عمومی  کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:        معارفگروه آموزشی:      بهداشت اوز :دانشکده 

 2 :  عداد واحدت دانش خانواده و جمعیت :  نام درس

 تئوری نوع واحد :

 21-22چهارشنبه روز و ساعت برگزاری کلاس:   نداردپیش نیاز:

 دانشکده بهداشت اوز مکان برگزاری:

 حجت الاسلام والمسلمین احمد عدالتی مسئول برنامه :  

 حجت الاسلام والمسلمین احمد عدالتی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 حجت الاسلام والمسلمین احمد عدالتی تهیه و تنظیم : 

 5/22/89بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 هدف كلي 
 

 )رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری 

  اهداف اختصاصي 

 آشنایی با نیاز های اساسی انسان 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انسان را بشناسد یستیز یها ازین 

 دهد حیقبل از ازدواج را توض یها بیآس 

 قبل از ازدواج را بشناسد یدار شتنیخو یراهها 

 روابط آزاد با جنس مخالف را شرح دهد یها بیآس 

 دف كليه 

 )رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری 

 
 هداف اختصاصي ا 

 آشنایی با کارکرد های تشکیل خانواده

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد حیمثبت ازدواج را توض یها امدیپ 

 ازدواج را شرح دهد تیاهم 

 دهد حیرا توض ینیهمسر گز یها اریمع 

 کند انیرا ب ستهیانتخاب همسر شا یها مهارت 

 هدف كلي 

 )رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری 

 
 هداف اختصاصي ا 

  1آشنایی با موانع ازدواج 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  دهد حیو راه حل آن را توض لاتیتحص یمانع بودن ادامه 

 بودن مساله اقتصاد و راه حل آن را شرح دهد مانع 

 و راه حل آن آشنا شود نیطلاق والد ای ادیمشکل اعت با 

 دهد حیسن ازدواج را توض مشکل 

 هدف كلي 

 )رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری 
 

  اهداف اختصاصي 

  2آشنایی با موانع ازدواج 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 و راه حل آن آشنا شود یبا مشکل تفاوت فرهنگ 

 با ازدواج و راه حل آن را شرح دهد نیمخالفت والد مشکل 

 دهد حیازدواج را توض یحل مشکل سراغ نداشتن فرد مناسب برا راه 

 فرزند و راه حل آن آشنا گردد تیو معلول یلیمشکل ازدواج فام با 



 هدف كلي 

 )رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری 

  اهداف اختصاصي 

 آشنایی با اصول ناظر بر روابط اعضای خانواده 

 :دوره باید بتواند انیدانشجو  در پا

 دهد حیاصل مکمل بودن و اصل تعاون را توض 

 کند انیرا ب تیتناسب حق و مسئول اصل 

 معاشرت به معروف را شرح دهد اصل 

 کند انیرا ب نیزوج نیمودت ب اصل 

 

 روش آموزش 
 

  سخنرانی 
 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

 وایت برد، ماژیک 

 

 

   آموزش دهنده 

   :حجت السلام و المسلمین احمد عدالتی اساتیدمربوطه 

 

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

 
 

  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشیابی         

 امتحان کتبی 

  حضور و غیاب 

 

  نحوه محاسبه نمره كل 

 08 درصد نمره کتبی 

 08  درصد حضور و غياب 

 

 مقررات 

      01حداقل نمره قبولي                                   

 3                 تعداددفعات مجاز غيبت در كالس     



 

 
 دانش خانواده و جمعیت درس زمانبندي جدول

 

تاريخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابي

 28-20چهارشنبه 98/11/16
آشننننایی با نیاز 

های اسننناسنننی 

 انسان

احمممممممد 

 عدالتی 

 سخنرانی
وایمممممت 

بمممممرد  

 ماژیک

پرسممو و 

پماسممم  

 کالسی

 28-20چهارشنبه 98/11/23
آشننننننایننی بننا 

کننارکننرد هننای 

 تشکیل خانواده

احمممممممد 

 عدالتی

 سخنرانی 
وایمممممت 

بمممممرد  

 ماژیک

پرسممممو و 

 پاس  کالسی

آشنننایی با موانع  28-20چهارشنبه 98/11/30

 1ازدواج 
احمممممممد 

 عدالتی

وایمممممت  سخنرانی 

بمممممرد  

 ماژیک

پرسممممو و 

 پاس  کالسی

آشنننایی با موانع  28-20چهارشنبه 98/12/7

 2ازدواج 
احمممممممد 

 عدالتی

وایمممممت  سخنرانی 

بمممممرد  

 ماژیک

پرسممممو و 

 پاس  کالسی

 28-20چهارشنبه 98/12/14
آشنایی با اصول 

نننا نر بر روابط 

 اعضای خانواده

احمممممممد 

 عدالتی

 سخنرانی 
وایمممممت 

بمممممرد  

 ماژیک

پرسممممو و 

 پاس  کالسی

 28-20چهارشنبه 98/12/21

آشنایی با اصول 

ننا ر به ماهیت 

 جمعی خننانواده

آشنایی با اصول 

ننا ر به ماهیت 

 جمعی خانواده

احمممممممد 

 عدالتی 

 سخنرانی 

وایمممممت 

بمممممرد  

 ماژیک
پرسممممو و 

 پاس  کالسی

 چهارشنبه 99/1/20
آشنایی با حقوق 

و تکالیف اعضای 

 خانواده

احمممممممد 

 عدالتی

 مجازی
کامپيوتر 

پرسممممو و   اینترنت

 پاس  کالسی

 28-20چهارشنبه 99/1/27

آشنایی با حقوق 

و مسئولیت های 

اختصنننناصنننی 

 مردان

احمممممممد 

 عدالتی

 سخنرانی

وایمممممت 

بمممممرد  

پرسممممو و  ماژیک

 پاس  کالسی

 28-20چهارشنبه 99/2/3
آشنایی با عوامل 

اسننننتننحننکننا  

 خانواده

احمممممممد 

 عدالتی

 سخنرانی 
وایمممممت 

بمممممرد  

 ماژیک

پرسممممو و 

 پاس  کالسی

 28-20چهارشنبه 99/2/10

آشننننننایننی بننا 

مننهننارت هننای 

تحکیم خننانواده 

1 

احمممممممد 

 عدالتی

 سخنرانی 

وایمممممت 

بمممممرد  

 ماژیک
پرسممممو و 

 پاس  کالسی

 چهارشنبه 99/2/17

آشننننننایننی بننا 

مننهننارت هننای 

تحکیم خننانواده 

2 

احمممممممد 

 عدالتی 

  مجازی 

کامپيوتر 

  اینترنت
پرسممممو و 

 پاس  کالسی

 28-20چهارشنبه 99/2/24

آشننننننایننی بننا 

مننهننارت هننای 

تحکیم خننانواده 

3 

احمممممممد 

 عدالتی

 سخنرانی

وایمممممت 

بمممممرد  

 ماژیک
پرسممممو و 

 پاس  کالسی



 28-20چهارشنبه 99/2/31

آشننننننایننی بننا 

مشکلات خانواده 

معاصننر و عوامل 

 تضعیف خانواده

احمممممممد 

 عدالتی

 سخنرانی 

وایمممممت 

بمممممرد  

پرسممممو و  ماژیک

 پاس  کالسی

 28-20چهارشنبه 99/3/7
آشننننننایننی بننا 

فننروپنناشنننننی 

 خانواده

احمممممممد 

 عدالتی

 سخنرانی 
وایمممممت 

بمممممرد  

 ماژیک

پرسممممو و 

 پاس  کالسی

 هچهارشنب 99/3/14
آشنایی با آثار و 

فننواینند فننرزننند 

 آوری

احمممممممد 

 عدالتی

  مجازی 
کامپيوتر 

پرسممممو و   اینترنت

 پاس  کالسی

 28-20چهارشنبه 99/3/21
آشنایی با اخلاق 

و آداب بننارداری 

 و تربیت فرزند

احمممممممد 

 عدالتی

وایمممممت  سخنرانی

بمممممرد  

 ماژیک

پرسممممو و 

 پاس  کالسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


