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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:

 مشاوره  تحصیلی: رشته تحصیلی: کارشناسی  مقطع                                      حقوق خانواده در ایران و اسالمعنوان درس: 

  دکتر شاهمرادی :مدرس یش نیاز:پ      2:    تعداد واحد

                                      آشنایی با حقوق و مقتضیات خانواده در ایران و اسالمف کلی درس: ه

 اهداف ویژه) رفتاری( درس: 

 یاسالم ینهاد خانواده با توجه به مبان یبررس جوامع ریو سا رانینهاد خانواده در ا یبررس

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 

 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدریس شفاهی/بحث گروهی و جوامع مختلف رانیانواع ساختار خانواده در ا خانواده فیتعر 1جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی مراحل رشد و تحول خانواده مراحل رشد و تحول خانواده 2جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی رانیخانواده در اتاریخچه و مراحل سیر تحول  رانیخانواده در ا 3جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی خانواده در اسالم خانواده در اسالم 4جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی توصیه های اسالم در مورد ازدواج اسالم و ازدواج 5جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی روابط همسران توصیه های اسالم در مورد اسالم و روابط همسران 6جلسه 
 ارائه کالسی ارائه تکالیف دانشجویان  ارائه تکالیف دانشجویان 7جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی توصیه های اسالم در مورد روابط همسران اسالم و روابط همسران 8جلسه 
 بحث گروهیتدریس شفاهی/  آشنایی با قوانین حقوقی خانواده حقوق خانواده 9جلسه 
 تدریس شفاهی/ بحث گروهی بررسی دیدگاه اسالم در مورد تعدد زوجات تعدد زوجات 10جلسه 

 بحث گروهی تدریس شفاهی/ قوانین اسالم درمورد طالق طالق 11جلسه 

 ارائه کالسی ارائه تکالیف دانشجویان ارائه تکالیف دانشجویان 12جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی در مورد عقد موقت بررسی دیدگاه اسالم عقد موقت 13جلسه 

 ارائه کالسی  ارائه تکالیف دانشجویان ارائه تکالیف دانشجویان 14جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی بررسی توصیه ها و دیدگاه های اسالم درمورد فرزند پروری فرزند پروری در اسالم 15جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی ها و دیدگاه های اسالم درمورد فرزند پروریبررسی توصیه  فرزند پروری در اسالم 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 نمره 16نمره         امتحان پایان ترم:  4: ارائه کالسینوع ارزشیابی: 
  فهرست منابع:

 قرآن کریم            

 نظام حقوق زن در اسالم. مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.            

 همنام گلهای بهاری: نگاهی نو به زندگی و شخصیت پیامبر گرامی. حسین سیدی، انتشارات نسیم اندیشه.            

 شارت سمت.محمدرضا ساالری فر، انت .خانواده در نگرش اسالم و روان شناسی            

 های شهید آیت اهلل بهشتی. نقش آزادی در تربیت کودک. محمد بهشتی. بنیاد نشر آثار و اندیشه            

 شناسی زن در ازدواج موقت. طلعت رافعی، انتشارات دانژه.روان            

 تربیت از دیدگاه علی علیه السالم. مجید رشیدپور، انتشارات پرنیان.            

 رفتار امامان شیعه با کودکان و نوجوانان. محمدعلی چنارانی، انتشارات جلیل.            

 رضایت زناشویی. عباس پسندیده، انتشارات دارالحدیث.            

 اصول کافی.             

 مستدرک الوسائل.            

 وسائل الشیعه.            

 فرم طرح درس


