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 شرح درس:

های تشکیل، تحکیم و تعالی این نهاد و مبانی و آموزه های بنیادین خانواده و مهارتهدف از این درس، آشنایی دانشجویان با 

دانشجویان بتوانند مفاهیم بنیادین خانواده  اهداف رفتاری این درس آن است کهاز است.  ازدواج جوانانفکری چنین تسهیل هم

های مورد نیاز در تشکیل خانواده و نحوه شوند، مهارترا براساس آموزه های دینی بیان کنند، با معیارهای انتخاب همسر آشنا 

رفتار با همسر و سایر خویشاوندان را به دست آورند، با مفاهیم بنیادین مباحث جمعیت آشنا شوند و با فوائد فرزندآوری و 

 .فرزندی در ابعاد فردی و خانوادگی آشنا شوندآسیب های کاهش جمعیت در سطح ملی و پیامدهای تک

 ی:هدف کل



 های کاهش جمعیتهای پیش و پس از ازدواج؛ فرزندآوری و آسیببنیادین خانواده و مهارتآشنایی و شناخت مفاهیم 

 

 جلسات:کلی اهداف 

 

 1جلسه 

 

و تعریف طرح کلیات 

اصطالحات و 

  شناسیموضوع

 

 

 2جلسه 

آشنایی با مسائل و 

های ذهنی دغدغه

 دانشجویان؛ 

 تقسیم و تنقیح آنها

 

 

 3جلسه 

 

 

 انسان و خانواده

 

 4جلسه 

 

 

 موانع ازدواج

 

 5جلسه 

 

 

 مهارت های پیش از ازدواج

 

 6جلسه 

 

 

 مهارت های حین ازدواج

 

 7جلسه 

 

 

 انتخاب همسر

 

 8جلسه 

 

 

 ترمآزمون میان

 

 9جلسه 

 

 

 تعالی خانواده



 

 

  10جلسه 

 

 

 

 حقوق خانواده

 

 11جلسه 

 

 

 مدیریت خانواده

 

 12جلسه 

 

 

 برنامه ریزی خانواده

 

 13جلسه 

 

 

 اصول تربیت فرزند

 

 14جلسه 

 

 

 تحلیل روند رشد جمعیت

 

 15جلسه 

 

 

 کرسی آزاداندیشی

 

 

 16جلسه 

 

 

بندی و مرور مباحث جمع

 کلیدی

 

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول

 شناسیموضوعو تعریف اصطالحات و طرح کلیات : هدف کلی

 :اهداف ویژه

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ارائه کند. خانواده و جمعیتتعریفی علمی از دانش  .1

 های اصلی آنرا توضیح دهد.و زیرشاخه دانش خانواده .2

 جلسه دوم



 های ذهنی دانشجویان؛ تقسیم و تنقیح آنهاآشنایی با مسائل و دغدغه هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 قادر باشد:در پایان دانشجو 

 به بحث بگذارد دانش خانوادههای ذهنی خود و دیگر فراگیران را در زمینه دغدغه .1

 بندی نماید.مسائل اصلی را به کمک مدرس اولویت .2

 

 مجلسه سو

 انسان و خانوادهمباحث آشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند. مقوله ارتباط انسان و خانواده .1

 را احصا نماید. آنمسائل اصلی  .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 مجلسه چهار

 زمینه موانع ازدواجمباحث اصلی در آشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 کند. وانع اصلی ازدواج را تشریح .1

 را احصا نماید. مسائل اصلی اخالق این زمینه .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه پنجم

 های پیش از ازدواجزمینه مهارتمباحث اصلی در آشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تعریف کند.بندی و دستهرا  پبش از ازدواجهای کلیت مهارت .1

 را احصا نماید.مسائل اصلی این حوزه  .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3



 

 جلسه ششم

 های حین ازدواجمباحث اصلی در مهارتآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 باشد:در پایان دانشجو قادر 

 تعریف کند.بندی و دستهرا  های حین ازدواج مهارت .1

 را احصا نماید. این زمینهمسائل اصلی اخالق  .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه هفتم

 مباحث اصلی درانتخاب همسرآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 جو قادر باشد:در پایان دانش

 .و راهکارهای آن را بشناسد انتخاب همسر .1

 را احصا نماید. این زمینهمسائل اصلی  .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه هشتم

 ترم و مرور مباحث کلی جلسات پیشینبرگزاری آزمون میان هدف کلی:

 کسب نمره الزم :اهداف ویژه

 

 جلسه نهم

 مباحث اصلی در حوزه تعالی خانوادهآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تعریف کند.از منظر دینی و اخالقی را  تعالی خانواده .1

 را احصا نماید. این زمینهمسائل اصلی  .2

 مشکالت این حوزه را بیان نماید.رفت از راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3



 

 جلسه دهم

 حقوق خانوادهمباحث اصلی در آشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند. حقوق خانواده .1

 را احصا نماید. در این حوزهمسائل اصلی  .2

 را بیان نماید.رفت از مشکالت این حوزه راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه یازدهم

 مدیریت خانواده مباحث اصلی درآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند.مدیریت خانواده  .1

 را احصا نماید. مسائل اصلی در این زمینه .2

 نماید.رفت از مشکالت این حوزه را بیان راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه دوازدهم

 ریزی خانوادهبرنامهمباحث اصلی در آشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند. ریزی خانوادهبرنامه .1

 را احصا نماید.مسائل اصلی این حوزه  .2

 نماید.رفت از مشکالت این حوزه را بیان راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه سیزدهم

 و اصول تربیتمباحث اصلی در اخالق آشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه



 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند. و اصول تربیتاخالق  .1

 را احصا نماید.مسائل اصلی این حوزه  .2

 نماید.رفت از مشکالت این حوزه را بیان راهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه چهاردهم

 تحلیل روند رشد جمعیتمباحث اصلی در آشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند. روند رشد جمعیت و مباحث کلیدی این دانش .1

 را احصا نماید.مسائل اصلی این حوزه  .2

 این حوزه را بیان نماید. رفت از مشکالتراهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه پانزدهم

 مباحث اصلی دانشجویان در قالب کرسی آزاداندیشیآشنایی با مسائل و  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 با کلیات مبحث مورد ارائه آشنا گردد. .1

 را احصا نماید. بحثمسائل اصلی  .2

 مشکالت حوزه مورد بحث را بیان نماید. رفت ازراهکارهای عملی و کاربردی جهت برون .3

 

 جلسه شانزدهم

 مباحث اصلی مسائل و مرور  هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 کند. تعاریف کلیدی مطرح شده در طول ترم را بیان .1

 احصا نماید.از منظری کلی را مسائل اصلی دانش خانواده  .2

 رفت از مشکالت این حوزه را بیان نماید.برونراهکارهای عملی و کاربردی جهت  .3



 روش تدریس:

 ، پرسش و پاسخیادداشت نویسی دانشجویانسخنرانی، 

 برد، دیتا پرژکتورهای کمک آموزشی: وایترسانه

 ترم: داردترم و پایانامتحان کتبی میان

 

 شیوه ارزشیابی واحد نظری

 اخذ گواهی از نهاد ده درصد

 و یادداشت نویسی شرکت فعاالنه در فضای مجازی درصدده 

 ترمآزمون میان درصد 20

 ترمآزمون پایان درصد 60

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

 با توجه به حجم مطالب و انتزاعی بودن آن از دانشجو انتظار می رود جهت یادگیری موثرتر به نکات ذیل توجه کند

 السک ورود پیش از استاد بهو منظم و دقیق  رحضو

 شرکت در بحث گروهی 

  های همراهممنوعیت هرگونه استفاده از گوشی

 مطالعه قبلی 

 مراجعه به منابع معرفی شده

............................................................ 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول        نام و امضای مدرس:                    نام و امضای مدیر گروه:          

 

 

 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

 

 جدول جلساتدانش خانواده و جمعیت                                                   عنوان درس:  

 8شنبه؛ ساعت چهارروز و ساعت جلسه:

 وسایل کمک آموزشی          روش                      محتوا                                    جلسه                                             

و تعریف طرح کلیات  1جلسه 

اصطالحات و 

  شناسیموضوع

 

سخنرانی و گفتگوی 

 گروهی

 پاورپوینت

آشنایی با مسائل و  2جلسه

های ذهنی دغدغه

 دانشجویان؛ 

 تقسیم و تنقیح آنها

 

گفتگوی سخنرانی و 

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  انسان و خانواده 3جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  موانع ازدواج 4جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  مهارت های پیش از ازدواج 5جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  مهارت های حین ازدواج 6جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  انتخاب همسر 7جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  حقوق خانواده 8جلسه

 گروهی

- 

سخنرانی و گفتگوی  تعالی خانواده 9جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  آزمون میان ترم 10جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  مدیریت خانواده 11جلسه

 گروهی

 پاورپوینت



سخنرانی و گفتگوی  برنامه ریزی خانواده 12جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  اصول تربیت فرزند 13جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  تحلیل روند رشد جمعیت 14جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  کرسی آزاداندیشی 15جلسه

 گروهی

 پاورپوینت

سخنرانی و گفتگوی  باحث کلیدیممرور  16جلسه

 گروهی

 پاورپوینت
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