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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح درس:
در این درس دانشجو با مفاهیم و اصول سیاست گذاری جمعیتی آشنا شده ، روند تغییرات جمعیتی ایران و جهان را شناخته و نحوه سیاست 

 خواهد آموخت.گذاری جمعیتی و اجرای آن و توسعه کشورها به ویژه ایران را 

 

 اهداف کلی درس: 
شناخت مفاهیم و اصول سیاست گذاری و اجرای برنامه های جمعیت و توسعه و تشخیص چگونگی کاربرد اصول در رابطه با  –الف 

 راهکارهای عملی برنامه ریزی جمعیتی 
 شناخت کامل روند تغییراتی جمعیت ایران و سیاست گذاری جمعیتی کشور -ب
 نون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتآشنایی با قا -ج

 

 اهداف رفتاری:
 دانشجو پس از پایان درس قادر است:

 : دانشجویان کالس قادر باشند %09 در پایان دوره

 مقدمه ای بر جمعیت شناسی ، نظریه های اسالمی و جمعیتی  –الف 
سرگذشت فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی جمعیت را تعاریف: تعریف جمعیت ، تعریف جمعیت شناسی ، سرگذشت طبیعی جمعیت ،   -1

 بداند

 ......گروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 518615  درس: شماره                                                  یبهداشت بارور یتیابعاد جمع عنوان  درس: 

                             واحد نظری 2 :واحدنوع و تعداد 

 ندارد  :پیش نیاز دروس

 1402-1401نیمسال تحصیلی:                             دکترا تخصصی بهداشت باروری    فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

  :کالس مکان                                                  10تا  8چهارشنبه ها ساعت          :کالس زمان

 هر روز زمان حضور در دفتر کار:                                              دکتر کهن    :  مسئول درس

 37027613:  شماره تماس 

     Email: kohan@nm.mui.ac.ir:                         
 ، دکتر صوابیآقای دکتر شوازی، دکتر کهن، دکتر برومند  اساتید درس:
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با نظریه های جمعیت شناسی ، مطالعات جمعیت شناسی ، اصول سیاست گزاری جمعیتی، جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی ، توصیفی  -2
 ، ریاضی آشنا گردد 

 ح دهد تغییرات جمعیتی ایران و جهان با تاکید بر ساختمان و حرکات جمعیت را  توضی  -3
مفاهیم و شاخصه های جمعیتی ، مفاهیم اسنادی ، مفاهیم اولیه جمعیت شناسی ، خصوصیات جمعیت ، برخی از شاخص های جمعیتی   -4

 ، فرضیه های مختلف و پیش بینی  رشد جمعیتی ، مدلهای جمعیت ، تاثیر عوامل اجتماعی و بیولوژیک در باروری ،
برای زنان ایران ، باروری کل هر زن ، مرگ و میر و دیگر شاخص های جمعیتی نظیر ازدواج ،  محاسبه برخی از شاخص های جمعیتی -5

 طالق ، مهاجرت و غیره 
سیاست های بهبود زندگی ، حقوق و بهداشت باروری در کشورهای در حال توسعه ، سیاست های کیفی جمعیتی در سطح بین المللی را  -6

 مقایسه نماید
ن المللی را درباره تحوالت جمعیتی  و تنظیم خانواده در جنبه های حقوقی ، بهداشت باروری ، موقعیت زنان و سیاستهای مجامع بی -7

 توانمندسازی آنان را بشناسد
 سیاست های و الگوهای تشویق فرزندآوری کشورهای مختلف را مقایسه نماید -8

 فرزندآوری و ترغیببرنامه ریزی جمعیتی  -ب
توسعه رفاه اجتماعی ،  و چهارم برنامه اول ، دوم و سوم جمعیتی در  اهدافدر سطح کشور ،  باروریعیتی و تاریخچه تحوالت جم -0

، برنامه های آموزشی ، ایجاد هماهنگی بین برنامه های دوره ای  باروری سالمبهداشت مادران و کودکان ، جنبه های اجرایی جمعیت و 
 مختلف را مقایسه نماید

 برنامه ریزی برای باروری  و ترغیب فرزندآوری را بشناسدراهکارهای  -19
 نماید زنان بحث باروری / جنسی جایگاه فرزندآوری و سیاست های تشویقی فعلی کشور را از دیدگاه سیاسی ، اقتصادی و سالمت -11
 نهاد نمایندقانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت را تحلیل نموده و راهکارهای عملی برای اجرای آن پیش -12

 

 شیوه تدریس:
 حضوری

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 امکان دستیابی به اینترنت –کامپیوتر 

 و قوانین دوره: هااستیس
 دانشجویان در جلسات آنالین به موقع حاضر شده و تکالیف را بر اساس زمانبندی ارایه نمایند

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 02نمره از  فعالیت ردیف

 3 کالسشرکت و حضور فعال در  1

 4 /*ها و...(های حین دوره )کوئیز، خودآزمونو آزمون تکالیف 2

یا  ارایه طرح مصوب بر اساس موضوعات درسی یا  آزمون پایان ترم 4
 شرکت در کنگره با مقاله

13 

   

 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری: منابع
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خرین ، اانتشارات دانشگاه تهران  –پاول میر ( ترجمه دکتر حسین محمودیان  –در آمدی بر مطالعات جمعیتی ، ) دیوید کوالس  .1

 چاپ

 دکتر محمد صادق عابد زاده –مبانی جمعیت شناسی و کلیات تنظیم خانواده دکتر شریفی راد  .2

. نشر شورای انقالب 1305محمودیان و همکاران شاخص های جمعیتی و آخرین وضعیت سیاست های جمعیتی. محمد جواد .3

 فرهنگی

 کتاب. جواد محمد سید پریزاده محسن، نوزادی سید فرشته، مجلسی حسن، اردبیلی افتخار منصور، سید رضوی حسین، حاتمی .4

  فصول مرتبط.. عمومی بهداشت جامع

 فصل ششم 1308. اصفهان کنکاش انتشارات همکاران، و کهن. باروری و کودک ، مادر بهداشت .5

 UNDPو  UNFPAو  WHOنظیر سازمان های بین المللی های جمعیتی و آمار ) ثبت احوال( و برنامه .6

 (جمعیت و باروری سالم ) درمان و بهداشت وزارت های دستورالعمل .7

 در خصوص بهداشت باروری و جمعیت  ICPDبیانیه  .8

 ( در خصوص جمعیت 2939بیانیه توسعه پایدار )  .0

 (و .... پایان نامه های مرتبط  با موضوعات الگوی باروری و ترجیحات باروری) دکتر خدیوزاده، خانم طاهره صابری  .19

 

 جدول زمان بندی کالس

         516815                       شماره درس:                  ابعاد جمعیتی در بهداشت باروری عنوان درس: 

 1041-1041 سال:  نیمسال تحصیلی و

    01تا  8چهارشنبه ها ساعت  زمان:                 بهداشت باروری             رشته تحصیلی:

 

نحوه   تاریخ جلسه

 *ارائه

منابع و نوع  امکانات مورد نیاز 

 محتوا

فعالیت 

 یادگیری

 مدرس

1.  6/7/1491 

مربوط به   فیتعارمعرفی طرح درس. 
، شاخه ها،  یشناس تیو جمع تیجمع

 ری، و ارتباط آن با سا تیاهم لیاهداف، دال
 رشته ها

ویدیو کامپیوتر،  حضوری

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت

حضور منظم 

در کالس و 

 بحث ها

 دکتر کهن

2.  29/7/1491 

مراحل جمعیت، ساختار جمعیت، هرم های 
 جمعیتی 

کامپیوتر، اینترنت،  حضوری

 وب کم و بلندگو

ارایه 

 پاورپوینت

حضور منظم 

در کالس و 

 بحث ها

 کهندکتر

3.  27/7/1491 

 یجنس و یعوامل موثر بر ساختار سن
 ی، شاخص ها ، تراکم و پراکندگ تیجمع
 و مسائل مربوط به آن، مهاجرت ،  تیجمع

کامپیوتر، اینترنت،  حضوری

 وب کم و بلندگو

ارایه 

 پاورپوینت

حضور منظم 

در کالس و 

 بحث ها

 کهن دکتر

4.  4/8/1401 

وضعیت جمعیت ایران به تفکیک استان 
   ها و تحلیل وضعیت موجود

کامپیوتر، اینترنت،  حضوری

 وب کم و بلندگو

حضور منظم  پاورپوینت 

در کالس و 

 بحث ها

 کهندکتر 

5.  11/8/1401 

در  یبارورترند شاخص های جمعیتی و 
) شاخص های مرگ و و جهان رانیا

 باروری(

کامپیوتر، اینترنت،  حضوری 

 کم و بلندگووب 

حضور منظم  پاورپوینت 

در کالس و 

 بحث ها

 کهن دکتر

 دکتر صوابی 
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6.  18/8/1401 

در  یبارور شاخص های جمعیتی وترند 
) شاخص های تجرد قطعی و جهان رانیا

 و مهاجرتها(

ویدیو کامپیوتر،  حضوری

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت

حضور منظم 

در کالس و 

 بحث ها

 دکتر صوابی

 دکتر کهن 

7.  25/8/1401 

 ریغ یروش ها ،یبارور تعیین کننده های 

و  یارتباط بارور ،یبرآورد بارور میمستق

 یسالمند

ویدیو کامپیوتر،  حضوری

 پروژکتور

فایل صوتی 

 در نوید

مطالعه و 

 انجام تکلیف

 دکتر کهن

 دکتر برومند

 

8.  2/9/1401 

مدل  ت،یجمع ینیب شیپو  یقیتطب سهیمقا
 کشور ایران با سایر کشورها یتیجمع یها

ویدیو کامپیوتر،  حضوری

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت

حضور منظم 

در کالس و 

 بحث ها

 دکتر برومند

9.  9/9/1401 

مفاهیم و سیاست های جمعیتی و شاخص 
های پیش بینی جمعیت ایران و جهان... 
تحلیل جمعیت شناختی قانون  حمایت 

و ارایه  خانواده و جوانی جمعیت
 راهکارهای مناسب

 جلسه دکتر شوازی یک روزه 4 حضوری

10.  16/9/1401 

  یتهااسیستحلیل ابعاد جمعیت شناختی ، 

 .ICPD یالملل نیب و معاهدات جمعیتی 

SDG. IPPF 
به عنوان حقوق  برنامه ریزی باروری،

 باروری

ویدیو کامپیوتر،  حضوری

 پروژکتور

فایل صوتی 

 در نوید

مطالعه و 

 تکلیفانجام 

 دکتر صوابی

 

11.  23/9/1401 

، خدمات و باروری سالم  تاریخچه برنامه
ان در سالمت  گاهیو جا تاهمی –مشاوره

 جمعیت در ایران و جهان  مادر و کودک و 

ویدیو کامپیوتر،  حضوری

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت

حضور منظم 

در کالس و 

 بحث ها

 دکتر برومند

 

12.  30/9/1401 

جوانی  حمایت از خانواده و تحلیل قانون
شاخص های سالمت  از جایگاهجمعیت 

 1و باروری مادر و کودک

ویدیو کامپیوتر،  حضوری

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت

حضور منظم 

در کالس و 

 بحث ها

 

 دکتر کهن

 

13.  7/10/1401 

جوانی  حمایت از خانواده و تحلیل قانون
شاخص های سالمت  از جایگاهجمعیت 

 2و باروری مادر و کودک

ویدیو کامپیوتر،  حضوری

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت

حضور منظم 

در کالس و 

 بحث ها

 

 دکتر کهن

 

14.  14/10/1401 

مقایسه تطبیقی مشوق های دولتی 
 –فرزند آوری کشورها سنگاپور 

سناریوهای مشاوره  با ایران و آلمان
 و ترغیب فرزند آوری

ویدیو کامپیوتر،  حضوری

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت

حضور منظم 

در کالس و 

 بحث ها

 

 دکتر کهن

بحث  و 

گروهی 

 دانشجویان

15.  21/19/1491 

مقایسه تطبیقی مشوق های دولتی 
آمریکا  -فرزند آوری کشورها سوئد

و  سناریوهای مشاورهبا ایران و 
 فرزند آوری ترغیب

 
 

ویدیو کامپیوتر،  حضوری

 پروژکتور

فایل صوتی 

 در نوید

مطالعه و 

 تکلیفانجام 

 دکتر کهن

بحث  و 

گروهی 

 دانشجویان
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