فرم برنامه درسي)(Course Plan

دانشكده بهداشت فسا
نام درس :دانش خانواده و جمعیت
مقطع

:

کارشناسی

پيوسته

تعداد

بهداشت

عمومي
پيش نياز :

مدت زمان ارائه درس :

-

مسئول برنامه  :علي خاني جيحوني

اهداف کلی اين درس شامل موارد زير مي باشد :

 -1آشنایی با نیاز های اساسی انسان
 -2آشنایی با کارکرد های تشکیل خانواده
 -3آشنایی با موانع ازدواج 1
 -4آشنایی با موانع ازدواج 2
 -5آشنایی با اصول ناظر بر روابط اعضای خانواده
 -6آشنایی با اصول ناظر به ماهیت جمعی خانواده
 -7آشنایی با حقوق و تکالیف اعضای خانواده
 -8آشنایی با حقوق و مسئولیت های اختصاصی مردان
 -9آشنایی با عوامل استحکام خانواده
 -11آشنایی با مهارت های تحکیم خانواده 1
 -11آشنایی با مهارت های تحکیم خانواده 2
 -12آشنایی با مهارت های تحکیم خانواده 3
 -13آشنایی با مشکالت خانواده معاصر و عوامل تضعیف خانواده
 -14آشنایی با فروپاشی خانواده
 -15آشنایی با آثار و فواید فرزند آوری
 -16آشنایی با اخالق و آداب بارداری و تربیت فرزند
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واحد 2 :

 هدف كلي
 آشنایی با نیاز های اساسی انسان
 اهداف اختصاصي
دانشجو بايد بتواند:






نیاز های زیستی انسان را بشناسد
آسیب های قبل از ازدواج را توضیح دهد
راههای خویشتن داری قبل از ازدواج را بشناسد
آسیب های روابط آزاد با جنس مخالف را شرح دهد

 هدف كلي
 آشنایی با کارکرد های تشکیل خانواده
 اهداف اختصاصي
دانشجو بايد بتواند:






پیامد های مثبت ازدواج را توضیح دهد
اهمیت ازدواج را شرح دهد
معیار های همسر گزینی را توضیح دهد
مهارت های انتخاب همسر شایسته را بیان کند

 هدف كلي
 آشنایی با موانع ازدواج 1
 اهداف اختصاصي
دانشجو بايد بتواند:






مانع بودن ادامه ی تحصیالت و راه حل آن را توضیح دهد
مانع بودن مساله اقتصاد و راه حل آن را شرح دهد
با مشکل اعتیاد یا طالق والدین و راه حل آن آشنا شود
مشکل سن ازدواج را توضیح دهد

 هدف كلي
 آشنایی با موانع ازدواج 2
 اهداف اختصاصي
دانشجو بايد بتواند:






با مشکل تفاوت فرهنگی و راه حل آن آشنا شود
مشکل مخالفت والدین با ازدواج و راه حل آن را شرح دهد
راه حل مشکل سراغ نداشتن فرد مناسب برای ازدواج را توضیح دهد
با مشکل ازدواج فامیلی و معلولیت فرزند و راه حل آن آشنا گردد

 هدف كلي
 آشنایی با اصول ناظر بر روابط اعضای خانواده
 اهداف اختصاصي
دانشجو بايد بتواند:
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اصل مکمل بودن و اصل تعاون را توضیح دهد
اصل تناسب حق و مسئولیت را بیان کند
اصل معاشرت به معروف را شرح دهد
اصل مودت بین زوجین را بیان کند

 هدف كلي
 آشنایی با اصول ناظر به ماهیت جمعی خانواده
 اهداف اختصاصي
دانشجو بايد بتواند:






قداست و استحکام خانواده را بیان کند
اصل وحدت را شرح دهد
رعایت حریم خصوصی زن و شوهر را توضیح دهد
رعایت اصل حمایت از خانواده را شرح دهد

 هدف كلي
 آشنایی با حقوق و تکالیف اعضای خانواده
 اهداف اختصاصي
دانشجو بايد بتواند:






حقوق و مسئولیت های مالی زوجین را توضیح دهد
آزادی اقتصادی و مالی زوجین در درون و بیرون خانواده را توضیح دهد
مسئولیت های مالی مردان را در خانواده بیان کند
ارث زن و شوهر را شرح دهد

 هدف كلي
آشنایی با حقوق و مسئولیت های اختصاصی مردان
 اهداف اختصاصي
دانشجو بايد بتواند:






با مدیریت مرد در خانواده آشنا شود
تمکین زوجه را شرح دهد
والیت پدر بر فرزندان را بیان کند
حضانت فرزندان را شرح دهد

 هدف كلي
 آشنایی با عوامل استحکام خانواده
 اهداف اختصاصي
دانشجو بايد بتواند:




انواع عوارض حاصل از تزریقات را بیان نماید
عوارض واکسن هر کدام از بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن را توضیح و راه پیشگیری و بهبود آن را توضیح دهد
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 هدف كلي
 آشنایی با مهارت های تحکیم خانواده 1
 اهداف اختصاصي
دانشجو بايد بتواند:






کیفیت ابراز محبت به همسر را توضیح دهد
درباره ی ارتباط کالمی مناسب توضیح دهد
روابط زناشویی مطلوب را شرح دهد
درباره ی مهارت کسب درآمد توضیح دهد

 هدف كلي
 آشنایی با مهارت های تحکیم خانواده 2
 اهداف اختصاصي
دانشجو بايد بتواند:






نقش فرزند آوری در تحکیم خانواده را توضیح دهد
نقش تربیتی خانواده بر فرزندان را بیان کند
نقش بستگان را در تحکیم خانواده شرح دهد
مسئولیت متقابل والدین و فرزندان را توضیح دهد

 هدف كلي
 آشنایی با مهارت های تحکیم خانواده 3
 اهداف اختصاصي


دانشجو بايد بتواند:






مسائل مربوط به اشتغال زنان را بیان کند
مدیریت صحیح مصرف را توضیح دهد
درباره ی رعایت حد و مرز ها در خانواده توضیح دهد
تامین نیاز های عاطفی همسران  ،فرزندان و والدین را شرح دهد

 هدف كلي
 آشنایی با مشکالت خانواده معاصر و عوامل تضعیف خانواده
 اهداف اختصاصي
دانشجو بايد بتواند:






مشکل افزایش سن ازدواج را بیان کند
کارامدی خانواده سالم را توضیح دهد
عوامل شناختی تضعیف خانواده را توضیح دهد
عوامل رفتاری تضعیف خانواده را بیان کند

 هدف كلي
 آشنایی با فروپاشی خانواده
 اهداف اختصاصي


دانشجو بايد بتواند:



عوامل جهانی طالق را توضیح دهد
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علل بروز طالق در ایران را توضیح دهد
پیامد های طالق را شرح دهد
راهکارهای کاهش طالق را بیان کند

 هدف كلي
 آشنایی با آثار و فواید فرزند آوری
 اهداف اختصاصي


دانشجو بايد بتواند:






فواید جسمانی فرزند داشتن را شرح دهد
فواید روحی و روانشناختی فرزند داشتن را توضیح دهد
آثار و فواید فرزند را در استحکام خانواده بیان کند
آسیب های تک فرزندی را توضیح دهد

 هدف كلي
 آشنایی با اخالق و آداب بارداری و تربیت فرزند
 اهداف اختصاصي


دانشجو بايد بتواند:






آداب دوران قبل از بارداری را توضیح دهد
آداب دوران بارداری را شرح دهد
توصیه های دوران نوزادی را بیان کند
اصول تربیت فرزند را توضیح دهد







روش آموزش



سخنرانی
بحث گروهی

 امكانات آموزشي بخش
 وایت برد
Data projector 

 آموزش دهنده
 دكتر علي خاني جيحوني

 منابع اصلي درسي
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 کتاب دانش خانواده و جمعیت  ،جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف 1392
 اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر نشر معارف1391
 اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد  ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر  ،امیر
حسین بانکی پور فرد  ،نشر حدیث راه عشق
ارزشيابي

 نحوه ارزشيابي
 تکالیف (پژوهش و ترجمه) 11 :درصد
 11درصد
 حضور فعال:
 امتحان پایان ترم 81 :درصد
 نحوه محاسبه نمره كل
......................... 
.......................... 

 مقررات
نمره
حداقل

........
تعداددفعات مجاز غيبت در كالس


قبولي
........

جدول زمانبندي درس ......
سرفصل
مطالب

آشنایی با نیاز
هااای اساساای
انسان

ساعت
ارائه

منابع درسي

امكانات
مورد
نياز

کتاااب دانااش خااانواده و جمعی ات ،

وایت برد

جمعی از نویسندگان  ،نشار معاارف

ويديو

سخنرانی،

1392
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان

پروژكتور

بحث

به کوشش زهارا ایات اللهای  ،دفتار

گروهی

نشر معارف1391

نحوه
ارائه

اخالق در خانواده  ،حسین مظااهری
به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد
 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
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روش
ارزشيابي

تکالیف (پژوهش و
ترجمه) ،حضور فعال
در کالس ،امتحان
پایان ترم

 ،امیر حسین بانکی پاور فارد  ،نشار
حدیث راه عشق
سخنرانی،

کتاااب دانااش خااانواده و جمعی ات ،

بحث گروهی جمعی از نویسندگان  ،نشار معاارف

وایت برد
ویدیو پروژکتور

1392
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان

آشنایی با

تکااالیف (پااژوهش و

به کوشش زهارا ایات اللهای  ،دفتار

کارکرد های

ترجمه) ،حضور فعال

نشر معارف1391

تشکیل

در کااالس ،امتحااان

اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری

خانواده

پایان ترم

به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد
 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
 ،امیر حسین بانکی پور فرد  ،نشر
حدیث راه عشق
سخنرانی،

کتاب دانش خانواده و جمعیت ،

بحث گروهی جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف

وایت برد
ویدیو پروژکتور

1392
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان
آشااانایی باااا

به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر

مواناااع ازدواج

نشر معارف1391

1

اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری

تکااالیف (پااژوهش و
ترجمه) ،حضور فعال
در کااالس ،امتحااان
پایان ترم

به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد
 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
 ،امیر حسین بانکی پور فرد  ،نشر
حدیث راه عشق
سخنرانی،
بحث گروهی

کتاب دانش خانواده و جمعیت ،
جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف
1392
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان

آشااانایی باااا

به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر

مواناااع ازدواج

نشر معارف1391

2

وایت برد
ویدیو پروژکتور

تکااالیف (پااژوهش و
ترجمه) ،حضور فعال

اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری

در کااالس ،امتحااان

به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد

پایان ترم

 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
 ،امیر حسین بانکی پور فرد  ،نشر
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حدیث راه عشق
سخنرانی،
بحث گروهی

کتاب دانش خانواده و جمعیت ،
جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف

وایت برد
ویدیو پروژکتور

1392
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان
آشااانایی باااا

به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر

تکااالیف (پااژوهش و

اصول ناظر بار

نشر معارف1391

ترجمه) ،حضور فعال

اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری

روابط اعضاای

در کااالس ،امتحااان

به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد

خانواده

پایان ترم

 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
 ،امیر حسین بانکی پور فرد  ،نشر
حدیث راه عشق
سخنرانی،
بحث گروهی

کتاب دانش خانواده و جمعیت ،
جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف

وایت برد
ویدیو پروژکتور

1392
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان

-

تکاااااااااالیف

آشااانایی باااا

به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر

اصول ناظر باه

نشر معارف1391

(پژوهش و ترجماه)،

اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری

حضااااور فعااااال در

به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد

کالس ،امتحان پایان

 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر

ترم

ماهیت جمعی
خانواده

 ،امیر حسین بانکی پور فرد  ،نشر
حدیث راه عشق
کتاب دانش خانواده و جمعیت ،
آشااانایی باااا
حقاااااااوق و
تکالیف اعضای
خانواده

جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف
1392
سخنرانی ،اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان
بحث
ثثثثثث به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر
گروهی

نشر معارف1391
اخالق در خانواده  ،حسین مظااهری
به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد
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وایت برد
ویدیو پروژکتور

تکااالیف (پااژوهش و
ترجمه) ،حضور فعال
در کااالس ،امتحااان
پایان ترم

 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
 ،امیر حسین بانکی پاور فارد  ،نشار
حدیث راه عشق
کتاب دانش خانواده و جمعیت ،
جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف
آشااانایی باااا
حقاااااااوق و
مسئولیت های
اختصاصااااای
مردان

وایت برد
ویدیو پروژکتور

1392
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان
تکااالیف (پااژوهش و

به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر
سخنرانی ،نشر معارف1391
بحث
ثثثثثث اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری
گروهی
به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد

ترجمه) ،حضور فعال
در کااالس ،امتحااان
پایان ترم

 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
 ،امیر حسین بانکی پور فرد  ،نشر
حدیث راه عشق
کتاب دانش خانواده و جمعیت ،
جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف

وایت برد
ویدیو پروژکتور

1392
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان
آشااانایی باااا
عوامااااااااال
اسااااااتحکام
خانواده

تکااالیف (پااژوهش و

به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر
سخنرانی ،نشر معارف1391
بحث
ثثثثثث اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری
گروهی
به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد

ترجمه) ،حضور فعال
در کااالس ،امتحااان
پایان ترم

 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
 ،امیر حسین بانکی پور فرد  ،نشر
حدیث راه عشق
آشااانایی باااا
مهااارت هااای
تحکاااااااایم
خانواده 1

کتاب دانش خانواده و جمعیت ،
جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف

سخنرانی،
1392
ثثثثثث
بحث
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان
گروهی
به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر
نشر معارف1391
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وایت برد
ویدیو پروژکتور

تکااالیف (پااژوهش و
ترجمه) ،حضور فعال
در کااالس ،امتحااان
پایان ترم

اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری
به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد
 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
 ،امیر حسین بانکی پور فرد  ،نشر
حدیث راه عشق
کتاب دانش خانواده و جمعیت ،
جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف

وایت برد
ویدیو پروژکتور

1392
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان
آشااانایی باااا
مهااارت هااای
تحکاااااااایم
خانواده 2

تکااالیف (پااژوهش و

به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر
سخنرانی ،نشر معارف1391
بحث
ثثثثثث اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری
گروهی
به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد

ترجمه) ،حضور فعال
در کااالس ،امتحااان
پایان ترم

 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
 ،امیر حسین بانکی پور فرد  ،نشر
حدیث راه عشق
کتاب دانش خانواده و جمعیت ،
جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف

وایت برد
ویدیو پروژکتور

1392
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان
آشااانایی باااا
مهااارت هااای
تحکاااااااایم
خانواده 3

تکااالیف (پااژوهش و

به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر
سخنرانی ،نشر معارف1391
بحث
ثثثثثث اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری
گروهی
به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد

ترجمه) ،حضور فعال
در کااالس ،امتحااان
پایان ترم

 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
 ،امیر حسین بانکی پور فرد  ،نشر
حدیث راه عشق
آشااانایی باااا

سخنرانی،

کتاب دانش خانواده و جمعیت ،

مشااااااکالت

ثثثثثث
بحث

جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف

گروهی

1392
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان

خانواده معاصر

11

وایت برد

تکااالیف (پااژوهش و

ویدیو پروژکتور

ترجمه) ،حضور فعال
در کااالس ،امتحااان

و عوامااااااال
تضااااااااعیف
خانواده

پایان ترم

به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر
نشر معارف1391
اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری
به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد
 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
 ،امیر حسین بانکی پور فرد  ،نشر
حدیث راه عشق
کتاب دانش خانواده و جمعیت ،
جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف

وایت برد
ویدیو پروژکتور

1392
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان
آشااانایی باااا
فروپاشااای
خانواده

تکااالیف (پااژوهش و

به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر
سخنرانی ،نشر معارف1391
بحث
ثثثثثث اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری
گروهی
به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد

ترجمه) ،حضور فعال
در کااالس ،امتحااان
پایان ترم

 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
 ،امیر حسین بانکی پور فرد  ،نشر
حدیث راه عشق
کتاب دانش خانواده و جمعیت ،
جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف

وایت برد
ویدیو پروژکتور

1392
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان
آشنایی با آثار
و فواید فرزناد
آوری

تکااالیف (پااژوهش و

به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر
سخنرانی ،نشر معارف1391
بحث
ثثثثثث اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری
گروهی
به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد

ترجمه) ،حضور فعال
در کااالس ،امتحااان
پایان ترم

 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
 ،امیر حسین بانکی پور فرد  ،نشر
حدیث راه عشق
آشااانایی باااا

سخنرانی ،کتاب دانش خانواده و جمعیت ،
بحث
ثثثثثث جمعی از نویسندگان  ،نشر معارف
11

وایت برد

تکااالیف (پااژوهش و

اخاالق و آداب
باااا اارداری و
تربیت فرزند

گروهی

1392
اخالق خانواده ،جمعی از نویسندگان
به کوشش زهرا ایت اللهی  ،دفتر
نشر معارف1391
اخالق در خانواده  ،حسین مظاهری
به کوشش امیر حسین بانکی پور فرد
 ،دفتر نشر معارف  1391مطلع مهر
 ،امیر حسین بانکی پور فرد  ،نشر
حدیث راه عشق

12

ویدیو پروژکتور

ترجمه) ،حضور فعال
در کااالس ،امتحااان
پایان ترم

