
 بسمه تعالی

  پرستاريدانشجویان :گروه فراگیر                                                         جمعیت شناسی :عنوان درس 
 علی دلشاد:نام استاد                                                          1390 -91اولنیمسال 

  واحد 1 : تعداد واحد     18-20  :ساعت کالس    چهارشنبه    :روز برگزاري کالس  
  

  : هدف کلی 
آشنایی دانشجویان با جمعیت شناسی و کسب آگاهی در زمینه سیاستهاي جمعیتی ، مشکالت و 

  مسائل ناشی از افزایش جمعیت و ارائه راه حل جهت آنها 
  

  :از دانشجو انتظار می رود که اهداف رفتاري 
  . جمعیت شناسی را تعریف نموده و تاریخچه علم جمعیت شناسی را بیان کند  -1
 . شاخصهاي جمعیتی را شرح داده و هرم سنی و تغییرات آن را تفسیر کند  -2

 . شاخصهاي فعالیت اشتغال و سرباري را بیان کند -3

 .شاخصهاي بهداشت و درمان را در جامعه بیان کند  -4

 .ر و مهاجرت را بیان کرده و شاخصهاي مرتبط با آن را توضیح دهد عوامل موثر بر باروري و مرگ و می -5

 . انواع سیاستهاي جمعیتی را بیان کند  -6

 . رشد جمعیت را در جمعیتهاي مختلف محاسبه نماید و مشکالت ناشی از ازدیاد جمعیت را بیان کند  -7

 . نقش برنامه هاي تنظیم خانواده  را در کنترل جمعیت بیان کند  -8
 

پیش سازمان دهنـده، حـل   : الگوهاي تدریس    سخنرانی ، پرسش و پاسخ :تدریس روش 
  مسئله

  

  :وظایف و تکالیف دانشجو 
  .دانشجو موظف است بطور منظم و راس ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشد  -1
  .باشد دانشجو باید در هر جلسه با آمادگی کامل در کالس حاضر شده و در مباحث درسی شرکت فعال داشته -2
  
  
  



  ))طراحی پیشگام تدریس  ((   
 
  
  

 اهداف کلی جلسه موضوع تاریخ جلسه
 آشنایی با مشکالت ناشی از ازدیاد جمعیت  جمعیت و مشکالت ناشی از ازدیاد جمعیت   اول  

 آشنایی با شاخصهاي جمعیتی و توزیع آنها  شاخصهاي جمعیتی   دوم
 آشنایی با روند تحول و دگر گونی جمعیت و سیاستهاي جمعیت شناسی  سیاستهاي جمعیت شناختی   سوم

 آشنایی با شاخصهاي فعالیت اشتغال و سرباري شاخصهاي فعالیت اشتغال و سرباري  چهارم
عوامل موثر بر باروري و مرگ و میر و   پنجم

 مهاجرت و شاخصهاي مرتبط با آن 
آشنایی با عوامل موثر بر باروري و مرگ و میر و مهاجرت بیان و شاخصهاي 

 مرتبط 
مشکالت ناشی از ازدیاد  و رشد جمعیت  ششم

 آشنایی با رشد جمعیت و مشکالت ناشی از ازدیاد جمعیت جمعیت 

نقش برنامه هاي تنظیم خانواده  در کنترل   هفتم
  . جمعیت
 

  . آشنایی با برنامه هاي تنظیم خانواده  در کنترل جمعیت
 

 آشنایی با نحوه ارتباط برقرار کردن  با مردم  نحوه ارتباط با مردم جهت تنظیم خانواده   هشتم
  روش ارزشیابی دانشجو 

 ردیف
 شرح فعالیت 

در
 صد

 نمره    

 2 %10 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 1
 4 %20 تکوینیآزمون  2
 4 %20 تهیه طرح و شاخصهاي جامعه نمونه 3
 10 %50 آزمون تراکمی  4

 
 جمع

100
% 

20 
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