
 

 :هدف کلی درس 

 سازماني و اجتماعي گروهي، ، فردي سلامت با ارتباط در شناسي جامعه مدرن رويكردهاي و مفاهيم - با فراگير آشنايي 

 - و مباني اصول، -جامعه و افراد توسط رفتار اتخاذ بر مؤثر اجتماعي هاي مؤلفه -سلامت شناسي جامعه مباني و اصول 

 كاربردي روشهاي و مباني اصول، -.سلامت ارتقاي و بهداشت آموزش در محور جامعه يتوانمندساز كاربردي روشهاي

 اجتماعي رفتارهاي سازي مستند و تحليل شناسائي، براي لازم توانائي جامعهكسب سازماندهي و اجتماعي اقدام و مشاركت

 

 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتبا آشنايي   +كليات  و تاريخچه نقش جامعه شناسي  در ارتقاء سلامت هدف كلي اين جلسه: آشنايي با -1

 

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل وسمواد و 

 يآموزشكمک 

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 گيريياد يطهح

)شناختي،عاطفي،روان

 ي حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

 00مدت زمان جلسه :          1شماره جلسه:          5/1+5/0تعداد واحد=ه شناسی در ارتقاء سلامت           نام درس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و تاریخچه جامع

گروه آموزشی:   آموزش        رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         دانشکده: بهداشت                         5تعداد دانشجویان: دقیقه    پیش نیاز: مطالب دوره کارشناسی  

  محل تشکیل کلاس ها:  سامانه نوید+مجازی       تاریخ جلسه          1900-1000سال تحصیلی:  نیمسال دوم         2مهری          ترم تحصیلی:   نام مدرس:   دکتر  بهداشت و ارتقاء سلامت               

 11-20سه شنبه  روز و ساعت برگزاری:  سامانه نوید+مجازی

 

 

 کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی مرکز  مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار

(Lesson Plan) فرم طرح درس   



 
  00 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 فعالیت انجام

 کلاسی های

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

ماژیک و وایت 

 برد

 نیسخنرا

پرسش و 

 پاسخ

 دانش-1

 درک-2

 درک-3

 درک-4

 شناختی 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعه را تعريف نمايند..1

جامعه شناسي سلامت و .2

 پزشكي  را توضيح نمايند

تاريخچه جامعه شناسي پزشكي .3

 را بيان نمايند

دگرگوني هاي معاصر در  .4

بهداشت و پزشكي را تشريح 

 نمايند
آموزش بهداشت و ارتقاء -5

 تعريف نمايند. سلامت  را

.ديدگاه هاي آموزش بهداشت و -6

ارتقاء سلامت نسبت به مقوله 

بيماري و سلامت را توضيح 

 نمايند.

جامعه و از آنجا که اصطلاح مقدمه:

دانستن تاریخچه جامعه و دیدگاه نسبت 

به سلامت در طول زمان متغیر است 

بنابراین  تعریف جامعه و تاریخچه جامعه 

ضروری به  ا معاصر شناسی و دگرگونی ه

 .نظر می رسد.

 اهداف اختصاصی: 

و جامعه شناسی  جامعهتعریف با  -1

 آشنا شود. سلامت

تاریخچه جامعه شناسی سلامت و  -2

دگرگونی های معاصر در بهداشت را 

 بداند.

دیدگاه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

نسبت به افزایش سطح سلامت جامعه و 

مقوله رویکردهای هر دو نسبت به 

 سلامت متفاوت می باشد

 اهداف اختصاصی:

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و 

تفاوتهای آنها در نگاه به مسئله سلامت و 

 بیماری را بداند

 

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قلمرو جامعه شناسي سلامتآشنایی با هدف كلي اين جلسه:  -1

 

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطف

ي،رواني 

 حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 ئوس مطالبر

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 درک .1

 دانش .2

 دانش .3

 تحلیل .4

 شناختی

دگرگوني هاي معاصر در بهداشت .1

 شريح نمايندو پزشكي را ت

پزشكي اجتماعي را تعريف كرده و .2

 زمينه مطالعاتي آن را بيان نماييد

جامعه شناسي در پزشكي را .3

تعريف نموده و زمينه مطالعاتي آن را 

 بيان نماييد

تفاوت ديدگاه جامعه شناسي .4

پزشكي با جامعه شناسي در پزشكي 

و پزشكي اجتماعي را در زمينه مقوله 

 يند.سلامت  بيان نما

انواع مطالعات جامعه شناسي .5

پزشكي باتوجه به هدف را بيان 

 نماييد

 مقدمه: 

تکامل دیدگاه ها نسبت به مقوله 

سلامت و زاویه نگاه آنها و ارتباط 

سلامت با مسائل اجتماعی باعث 

بوجود امدن رشته های متفاوت در 

مقوله ارتباط جامعه شناسی و 

 سلامت بوجود امده است

 صی:اهداف اختصا

قلمرو جامعه شناسی سلامت و 

دیدگاه هر حوزه نسبت به سلامت و 

 بیماری را بداند

پیش آزمون: طرح چند سوال در 

 زمینه موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقیقه     00مدت زمان جلسه :        2شماره جلسه:          5/1+5/0امعه شناسی در ارتقاء سلامت           تعداد واحد=نام درس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و تاریخچه ج

گروه آموزشی:   آموزش بهداشت و ارتقاء         رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         دانشکده: بهداشت                        5تعداد دانشجویان: پیش نیاز: مطالب دوره کارشناسی  

روز و ساعت برگزاری:    محل تشکیل کلاس ها:  سامانه نوید+مجازی  تاریخ جلسه               1900-1000سال تحصیلی:  نیمسال دوم         2سلامت                نام مدرس:   دکتر  مهری          ترم تحصیلی:  

 11-20سه شنبه 

 



 

 

 

 تعيين كننده سلامت عوامل رفتاري و اجتماعيآشنایی با هدف كلي اين جلسه:  -1

 

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل وسمواد و 

 يآموزشكمک 
 شيوه تدريس 

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های لیتفعا

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

ماژیک و وایت 

 برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 درک .1

 درک .2

 تحلیل .3

 شناختی

عوامل اجتماعي و رفتاري .1

تعيين كننده سلامت را بيان 

 نماييد

توضيح صالت فرد و جامعه  را ا.2

 دهد

ديدگاه انها را در جامعه  .3

 .شناسي سلامت توضيح دهيد

 مقدمه: 

عوامل چندی وجود دارد که 

انها بر سلامت موثر است استفاده از 

در مداخله هایی که صورت می گیرد 

نگاه ما به تاثیر عوامل اجتماعی و 

فردی بر نوع آموزش ما موثر می 

 .باشد

 اهداف اختصاصی:

آشنا سلامت  کنددهبا عوامل تعیین 

 شود.

با اصالت فرد و جامعه و دیدگاه هر 

 یک آشنا شود

پیش آزمون: طرح چند سوال در 

 زمینه موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقیقه     00مدت زمان جلسه :         9شماره جلسه:          5/1+5/0تعداد واحد=نام درس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و تاریخچه جامعه شناسی در ارتقاء سلامت           

رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت و ارتقاء                     5تعداد دانشجویان: پیش نیاز: مطالب دوره کارشناسی  

 روز و ساعت برگزاری:   محل تشکیل کلاس ها:  سامانه نوید+مجازی       تاریخ جلسه          1900-1000سال تحصیلی:  نیمسال دوم         2مهری          ترم تحصیلی:   نام مدرس:   دکتر                سلامت 

 11-20سه شنبه 

 



 

 

 

 الم و ارتقاء سلامتتاثير جامعه پذيري بر سبک زندگي سبا  آشناییهدف كلي اين جلسه:  -1

 

 زمان

 )دقيقه( 
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل وسمواد و 

 يآموزشكمک 

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های الیتفع

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

ماژیک و وایت 

 برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .1

 درک .2

 کاربرد .3

 

 شناختی

 جامعه پذيري را تعريف نماييد.1

شيوه هاي جامعه پذيري را  .2

 توضيح دهيد

امعه پذيري را در كاربرد ج.3

 ارتقائ سلامت بيان نماييد

رابطه جامعه پذيري با فرهنگ .4

 پذيري را توضيح دهيد

 مقدمه: 

از مقوله های اصلی که باعث می 

شود دیدگاه ما نسبت به عوامل 

اجتماعی بر سلامت معطوف شود 

نقش جامعه پذیری و فرهنگ 

پذیری و شیوه ها و نقش آنها بر 

با سلامت  بروز رفتارهای مرتبط

 افرادمی باشد

 اهداف اختصاصی:

با جامعه پذیری و شیوه های آن 

 .اشنا شود

جامعه پذیری در ارتقای  با کاربرد 

 سلامت اشنا شود

پیش آزمون: طرح چند سوال در 

 زمینه موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقیقه     00مدت زمان جلسه :         0شماره جلسه:          5/1+5/0تعداد واحد=نام درس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و تاریخچه جامعه شناسی در ارتقاء سلامت           

رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت و ارتقاء                     5تعداد دانشجویان: پیش نیاز: مطالب دوره کارشناسی  

 روز و ساعت برگزاری:   محل تشکیل کلاس ها:  سامانه نوید+مجازی       تاریخ جلسه          1900-1000سال تحصیلی:  نیمسال دوم         2مهری          ترم تحصیلی:   نام مدرس:   دکتر      سلامت           

 11-20سه شنبه 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقیقه     00مدت زمان جلسه :         5شماره جلسه:          5/1+5/0تعداد واحد=شناسی در ارتقاء سلامت           نام درس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و تاریخچه جامعه 

گروه آموزشی:   آموزش بهداشت و ارتقاء     رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         دانشکده: بهداشت                            5تعداد دانشجویان: پیش نیاز: مطالب دوره کارشناسی  

 روز و ساعت برگزاری:   محل تشکیل کلاس ها:  سامانه نوید+مجازی       تاریخ جلسه          1900-1000سال تحصیلی:  نیمسال دوم         2مهری          ترم تحصیلی:   نام مدرس:   دکتر  سلامت               

 11-20سه شنبه 

 

 )فرهنگ و سلامت(مولفه هاي اجتماعي ارتقاءسلامت   با آشناییكلي اين جلسه:  هدف -1

 

 زمان

 )دقيقه(

 نحوه ارزشيابي
 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يطهح

 يادگيري

)شناختي،عا

طفي،رواني 

 حركتي(

 اهداف رفتاري

رس د ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .1

 تحليل .2

 تحليل .3

 شناختی

فرهنگ را تعريف نماييد و .1

خصوصيات عمده آن را بيان 

 نماييد

رابطه فرهنگ با سلامت را در .2

ارتقاء سلامت جامعه تشريح 

 نماييد

رابطه فرهنگ و جامعه را در .3

جامعه شناسي سلامت توضيح 

 دهيد

 مقدمه: 

هر چیزی که از انسان سر می زند 

ناشی از فرهنگ است و هر چیزی 

که از انسان سر می زند با سلامت او 

 اط استدر ارتب

 اهداف اختصاصی:

با فرهنگ و خصوصیات آن اشنا 

 شود

با رابطه فرهنگ و جامعه در ارتقای 

 سلامت آشنا شود

پیش آزمون: طرح چند سوال در 

 زمینه موضوع جلسه



 

 هنجار با ارتقاء سلامتو رابطه ارزش اب آشناییهدف كلي اين جلسه:  -1

 

 زمان

 )دقيقه(

 نحوه ارزشيابي
 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل وسمواد و 

 يآموزشكمک 

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يطهح

 يادگيري

)شناختي،عا

طفي،رواني 

 حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

ماژیک و وایت 

 برد

سخنران

 ی

پرسش و 

 پاسخ

 درک  .1

 دانش .2

 دانش  .3

 کاربرد .4

 شناختی

ارزشها را تعريف نماييد  و .1

 ويژگيهاي ان را بيان نماييد

کار کردهای اجتماعی ارزش ها  .2

در جامعه شناسی سلامت را بیان 

 نمایید

هنجارهاي اجتماعي را تعريف .3

نماييد و انواع هنجارهاي اجتماعي را 

 توضيح دهيد

چگونه از ارزشها و هنجارها در .4

جهت ارتقا سلامت در جامعه مي 

 توان استفاده نمود

 مقدمه: 

ارزشها و هنجار از عوامل اجتماعی 

هستند که تعیین کننده سلامت 

 افراد جامعه می باشند

 اهداف اختصاصی:

با ارزشها و کارکردهای آن اشنا 

 شود

با هنجارهای اجتماعی و انواع آن و 

 کاربرد آن در سلامت اشنا شود

پیش آزمون: طرح چند سوال در 

 زمینه موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقیقه     00مدت زمان جلسه :         6شماره جلسه:          5/1+5/0تعداد واحد=         نام درس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و تاریخچه جامعه شناسی در ارتقاء سلامت  

ش بهداشت و ارتقاء رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموز                    5تعداد دانشجویان: پیش نیاز: مطالب دوره کارشناسی  
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 11-20سه شنبه 
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شت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت و ارتقاء رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهدا                    5تعداد دانشجویان: پیش نیاز: مطالب دوره کارشناسی  
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 11-20سه شنبه 

 

 با ارتقاء سلامت نقش و تحرک اجتماعی و ،پایگاه رابطه رفتار اجتماعی   با  آشناییهدف كلي اين جلسه:  -1

 

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

تي،عاطفي)شناخ

 ،رواني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

  

 دانش .1

 دانش .2

 درک .3

 کاربرد .4

 تحلیل .5

 شناختی

تحرک اجتماعي را تعريف كرده .1

 و انواع آن را نام ببريد

دلايل تحرک اجتماعي و فوايد .2

 آن را بيان نماييد

نقش اجتماعي و پايگاه .3

 اجتماعي را توضيح دهيد

كاربرد نقش اجتماعي و پايگاه .4

اجتماعي را در ارتقاء سلامت را 

 دبيان نمايي

زندگي اجتماعي ذاتا چرا انسان .5

 دارد

1.  

  مقدمه:

تحرک اجتماعی  و نقش اجتماعی 

افراد در جامعه با سلامت آنان در 

 ارتباط می باشد

 اهداف اختصاصی:

با تعریف تحرک اجتماع و دلایل آن 

 اشنا شود 

کاربرد نقش و پایگاه اجتماعی و 

 نقش ان ها در سلامت را بداند

سوال در پیش آزمون: طرح چند 

 زمینه موضوع جلسه



 

 

 

 و ارتقاء سلامت جتماعیانهاد، کنترل با  آشناییهدف كلي اين جلسه:  -1

 

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يوزشآم

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

ویدئو رایانه و 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .1

 

و  درک .2

 دانش

 

 تحلیل .3

 

دانش و  .4

 کاربرد

 

 دانش .5

 شناختی

را تعریف و   هاد اجتماعی.ن1

 خصوصیتات آن را بیان نمایید.

انواع نهاد ها را بیان نموده و .2

 کارکرد آنها را بیان نمایید

ارتباط سلامت و بیماری با .9

 را تشریح نمایید نهاد خانواده

کنترل اجتماعی را تعریف .0

نمایید و کاربرد آن در جامعه 

 شناسی سلامت بیان نمایید

انواع وسایل کنترل .5

 اجتماعی را بیان نمایید 

1. . 

 مقدمه: 

از مولفه های مهم جامه که نقش 

مهمی در جامعه پذیری شخص نقش 

دارد نهاد خانواده می باشد در 

به  جامعه هم کنترل اجتماعی

صورت رسمی و غیر رسمی صورت 

 می گیرد

 اهداف اختصاصی:

با نهاد اجتماعی و انواع آن اشنا 

 شود

کنترل اجتماعی ،انواع وسایل 

کنترل اجتماعی و کاربرد آن رادر 

 ارتقائ سلامت بداند

پیش آزمون: طرح چند سوال در 

 زمینه موضوع جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقیقه     00مدت زمان جلسه :        1شماره جلسه:          5/1+5/0تعداد واحد=نام درس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و تاریخچه جامعه شناسی در ارتقاء سلامت           
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 و كاربرد ان در جامعه شناسي سلامت كاركردگرايي  نظريه ساختار گراييبا  آشناییهدف كلي اين جلسه:  -1

 

 زمان

 )دقيقه(

 نحوه ارزشيابي
 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يطهح

 ييادگير

)شناختي،عا

طفي،رواني 

 حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .1

 درک .2

 کاربرد .3

 شناختی

نظريه كاركرد گرايي  را . 1

 تعريف نمايند

.مهمترين مولفه هاي مورد 2

تاكيد نظريه كاركرد گرايي را 

 بيان نمايند

.كاربرد نظريه كاركرد گرايي 3

را در زمينه مقوله سلامت بيان 

 نمايند.

نظريه ساختار گرايي  را -4

 تعريف نمايند

ه هاي مورد مهمترين مولف-5

ظريه ساختارگرايي را تاكيد ن

 بيان نمايند

.كاربرد نظريه ساختار گرايي 6

را در زمينه مقوله سلامت بيان 

 نمايند.

 

 

 مقدمه: 

نظريه ساختار گرايي در سطح كلان قرار مي 

گيرد و به صورت ساختاري به مقوله سلامت  

مي نگرد يعني براي حل مشكلات جامعه بايد 

 ا در نظر بگيريمساختار جامعه ر

 اهداف اختصاصی:

 با نظریه ساختار گرایی اشنا شود

 کاربرد آن را در ارتقاء سلامت بداند

کارکرد گرایی به صورت کلان به مقوله 

سلامت و جامعه می نگرد از این نظریه 

می توان برای ارتقای سلامت استفاده 

 نمود.

 اهداف اختصاصی:

 با نظریه کارکرد گرایی اشنا شود

 برد آن را در ارتقاء سلامت بداندکار

 

پیش آزمون: طرح چند سوال در زمینه 

 موضوع جلسه
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 و كاربرد ان در جامعه شناسي سلامتكنش متقابل نظريه مبادله با  آشناییهدف كلي اين جلسه:  -1

 

 زمان

 يقه()دق

 نحوه ارزشيابي
 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يطهح

 يادگيري

)شناختي،عا

طفي،رواني 

 حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 هدور پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 

 

 

 دانش .1

 

 درک .2

 

 کاربرد .3

 

 

 

 

 شناختی

 .نظريه مبادله را تعريف نمايند1

.مهمترين مولفه هاي مورد 2

 تاكيد نظريه مبادله را بيان نمايند

ظريه مبادله را در زمينه .كاربرد ن3

 مقوله سلامت بيان نمايند.
.نظريه كنش متقابل را تعريف 1

 نمايند

.مهمترين مولفه هاي مورد 2

تاكيد نظريه كنش متقابل را بيان 

 نمايند

.كاربرد نظريه كنش متقابل را 3

در زمينه مقوله سلامت بيان 

 نمايند.

 مقدمه: 

نظریه مبادله در سطح خرد به مقوله 

می نگرد از این نظریه می  سلامت

توان برای افزایش سطح سلامت 

 افراد جامعه استفاده نمود 

 اهداف اختصاصی:

 با نظریه مبادله اشنا شود

 کاربرد آن را در ارتقاء سلامت بداند

این نظریه در سطح خرد به مقوله 

سلامت و جامعه می نگرد  و از آن 

برای افزایش سطح سلامت افراد 

 نمودجامعه استفاده 

 اهداف اختصاصی:

 با نظریه کنش متقابل  اشنا شود

 کاربرد آن را در ارتقاء سلامت بداند

پیش آزمون: طرح چند سوال در 

 زمینه موضوع جلسه
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 1مردم نگاري در سلامتآشنايي با   هدف كلي اين جلسه: -1

 

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان نآزمو

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 انشد .1

 تحلیل .2

 درک .3

 

و روانی  شناختی

 حرکتی

1.SIA را تعريف نماييد 

با اهميت اصول و مفاهيم .2

كليدي مردم نگاري در سلامت 

  آشنا شود

بتواند مراجل انجام يک مردم .3

 نگاري را انجام دهد و گزارش دهد

 

ارزیابی تاثیر اجتماعی و مقدمه: 

مردم نگاری در برنامه ریزی سلامت 

 برای جامعه موثر است

 اهداف اختصاصی:

با اصول و روشهای ارزیابی تاثیر 

 اشنا شود. SIAاجتماعی

، اصول ، مفاهیم  با اهمیت-2

کلیدی مردم نگاری در سلامت آشنا 

 شود

پیش آزمون: طرح چند سوال در 

 زمینه موضوع جلسه

با مراجل انجام یک مطالعه مردم -3

 نگاری آشنا شود
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 2گاري در سلامتمردم نهدف كلي اين جلسه:  آشنايي با  -2

 

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .4

 تحلیل .5

 درک .6

 

شناختی و روانی 

 حرکتی

1.SIA را تعريف نماييد 

با اهميت اصول و مفاهيم .2

مت كليدي مردم نگاري در سلا

  آشنا شود

بتواند مراجل انجام يک مردم .3

 نگاري را انجام دهد و گزارش دهد

 

ارزیابی تاثیر اجتماعی و مقدمه: 

مردم نگاری در برنامه ریزی سلامت 

 برای جامعه موثر است

 اهداف اختصاصی:

با اصول و روشهای ارزیابی تاثیر 

 اشنا شود. SIAاجتماعی

با اهمیت ، اصول ، مفاهیم -2

مردم نگاری در سلامت آشنا  کلیدی

 شود

پیش آزمون: طرح چند سوال در 

 زمینه موضوع جلسه

با مراجل انجام یک مطالعه مردم -3

 نگاری آشنا شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نقد و برررسي آن وارائه گزارش مردم نگاري هدف كلي اين جلسه:  

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .7

 تحلیل .8

 درک .0

قضاوت  .19

و 

ارزشیا

 بی

 

شناختی و روانی 

 حرکتی

1.SIA را تعريف نماييد 

با اهميت اصول و مفاهيم .2

مردم نگاري در سلامت  كليدي

  آشنا شود

بتواند مراجل انجام يک مردم .3

 نگاري را انجام دهد و گزارش دهد

دانشجو بتواند مردم نگاري  را -4

 نقد و بررسي نمايد

 

ارزیابی تاثیر اجتماعی و مقدمه: 

مردم نگاری در برنامه ریزی سلامت 

 برای جامعه موثر است

 اهداف اختصاصی:

نگار توسط گزارش ارائه مردم 

 دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقیقه     00مدت زمان جلسه :        19شماره جلسه:          5/1+5/0=تعداد واحدنام درس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و تاریخچه جامعه شناسی در ارتقاء سلامت           

رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت و ارتقاء                     5تعداد دانشجویان: پیش نیاز: مطالب دوره کارشناسی  

 روز و ساعت برگزاری:   محل تشکیل کلاس ها:  سامانه نوید+مجازی       تاریخ جلسه          1900-1000سال تحصیلی:  نیمسال دوم         2مهری          ترم تحصیلی:   نام مدرس:   دکتر  لامت               س

 11-20سه شنبه 

 



 

 

 

 

 

 و نقد و برررسي آنارائه گزارش مردم نگاري هدف كلي اين جلسه:  

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

وه شي 

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 ژکتورپر

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .11

 تحلیل .12

 درک .13

قضاوت  .14

و 

ارزشیا

 بی

 

شناختی و روانی 

 حرکتی

1.SIA را تعريف نماييد 

با اهميت اصول و مفاهيم .2

كليدي مردم نگاري در سلامت 

  آشنا شود

بتواند مراجل انجام يک مردم .3

 نگاري را انجام دهد و گزارش دهد

مردم نگاري  را دانشجو بتواند -4

 نقد و بررسي نمايد

 

ارزیابی تاثیر اجتماعی و مقدمه: 

مردم نگاری در برنامه ریزی سلامت 

 برای جامعه موثر است

 اهداف اختصاصی:

گزارش ارائه مردم نگار توسط 

 دانشجو

 

 

 

 

 

 

دقیقه     00مدت زمان جلسه :        10شماره جلسه:          5/1+5/0تعداد واحد=نام درس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و تاریخچه جامعه شناسی در ارتقاء سلامت           

رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت و ارتقاء                     5جویان: تعداد دانشپیش نیاز: مطالب دوره کارشناسی  

 روز و ساعت برگزاری:   محل تشکیل کلاس ها:  سامانه نوید+مجازی       تاریخ جلسه          1900-1000سال تحصیلی:  نیمسال دوم         2مهری          ترم تحصیلی:   نام مدرس:   دکتر  سلامت               

 11-20سه شنبه 

 

دقیقه     00مدت زمان جلسه :        15شماره جلسه:          5/1+5/0تعداد واحد=رتقاء سلامت           نام درس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و تاریخچه جامعه شناسی در ا

موزشی:   آموزش بهداشت و ارتقاء رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         دانشکده: بهداشت            گروه آ                    5تعداد دانشجویان: پیش نیاز: مطالب دوره کارشناسی  

 روز و ساعت برگزاری:   محل تشکیل کلاس ها:  سامانه نوید+مجازی       تاریخ جلسه          1900-1000سال تحصیلی:  نیمسال دوم         2مهری          ترم تحصیلی:   نام مدرس:   دکتر  سلامت               

 11-20سه شنبه 
 



 

 و نقد و برررسي آنارائه گزارش مردم نگاري جلسه:   هدف كلي اين

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 طالبرئوس م

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .15

 تحلیل .16

 درک .17

قضاوت  .18

و 

ارزشیا

 بی

 

شناختی و روانی 

 حرکتی

1.SIA درا تعريف نمايي 

با اهميت اصول و مفاهيم .2

كليدي مردم نگاري در سلامت 

  آشنا شود

بتواند مراجل انجام يک مردم .3

 نگاري را انجام دهد و گزارش دهد

دانشجو بتواند مردم نگاري  را -4

 نقد و بررسي نمايد

 

ارزیابی تاثیر اجتماعی و مقدمه: 

مردم نگاری در برنامه ریزی سلامت 

 برای جامعه موثر است

 اهداف اختصاصی:

گزارش ارائه مردم نگار توسط 

 دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 و نقد و برررسي آنارائه گزارش مردم نگاري هدف كلي اين جلسه:  

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسو  مواد

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

دقیقه     00مدت زمان جلسه :        16شماره جلسه:          5/1+5/0تعداد واحد=نام درس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و تاریخچه جامعه شناسی در ارتقاء سلامت           

رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت و ارتقاء                     5تعداد دانشجویان: ره کارشناسی  پیش نیاز: مطالب دو

 روز و ساعت برگزاری:   محل تشکیل کلاس ها:  سامانه نوید+مجازی       تاریخ جلسه          1900-1000:  نیمسال دوم سال تحصیلی        2مهری          ترم تحصیلی:   نام مدرس:   دکتر  سلامت               

 11-20سه شنبه 

 



 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 سلایدا

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .10

 تحلیل .29

 درک .21

قضاوت  .22

و 

ارزشیا

 بی

 

شناختی و روانی 

 حرکتی

1.SIA را تعريف نماييد 

با اهميت اصول و مفاهيم .2

كليدي مردم نگاري در سلامت 

  آشنا شود

بتواند مراجل انجام يک مردم .3

 رش دهدنگاري را انجام دهد و گزا

دانشجو بتواند مردم نگاري  را -4

 نقد و بررسي نمايد

 

ارزیابی تاثیر اجتماعی و مقدمه: 

مردم نگاری در برنامه ریزی سلامت 

 برای جامعه موثر است

 اهداف اختصاصی:

گزارش ارائه مردم نگار توسط 

 دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 و نقد و برررسي آنارائه گزارش مردم نگاري هدف كلي اين جلسه:  

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

رس د ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

دقیقه     00مدت زمان جلسه :        17شماره جلسه:          5/1+5/0تعداد واحد=تاریخچه جامعه شناسی در ارتقاء سلامت           نام درس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و 

بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت و ارتقاء رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         دانشکده:                     5تعداد دانشجویان: پیش نیاز: مطالب دوره کارشناسی  

 روز و ساعت برگزاری:   محل تشکیل کلاس ها:  سامانه نوید+مجازی       تاریخ جلسه          1900-1000سال تحصیلی:  نیمسال دوم         2مهری          ترم تحصیلی:   نام مدرس:   دکتر  سلامت               

 11-20ه سه شنب
 



 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .23

 تحلیل .24

 درک .25

قضاوت  .26

و 

ارزشیا

 بی

 

شناختی و روانی 

 کتیحر

1.SIA را تعريف نماييد 

با اهميت اصول و مفاهيم .2

كليدي مردم نگاري در سلامت 

  آشنا شود

بتواند مراجل انجام يک مردم .3

 نگاري را انجام دهد و گزارش دهد

دانشجو بتواند مردم نگاري  را -4

 نقد و بررسي نمايد

 

ارزیابی تاثیر اجتماعی و مقدمه: 

امت مردم نگاری در برنامه ریزی سل

 برای جامعه موثر است

 اهداف اختصاصی:

گزارش ارائه مردم نگار توسط 

 دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 و نقد و برررسي آنارائه گزارش مردم نگاري هدف كلي اين جلسه:  

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 ييتهافعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت نجاما

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .27

 تحلیل .28

 درک .20

قضاوت  .39

و 

ارزشیا

 بی

 

 شناختی

خلاصه اي از مطالب گفته شده -1

 در طول تحصيل را بيان نمايد

 

پرسش و پاسخ و رفع مقدمه: 

ابهامات و پاسخ به ابهامات 

 دانشجویان

 

 

 

ه    دقیق 00مدت زمان جلسه :        11شماره جلسه:          5/1+5/0تعداد واحد=نام درس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و تاریخچه جامعه شناسی در ارتقاء سلامت           

رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت و ارتقاء                     5تعداد دانشجویان: پیش نیاز: مطالب دوره کارشناسی  

 روز و ساعت برگزاری:   محل تشکیل کلاس ها:  سامانه نوید+مجازی       تاریخ جلسه          1900-1000سال تحصیلی:  نیمسال دوم         2ی:  مهری          ترم تحصیل نام مدرس:   دکتر  سلامت               

 11-20سه شنبه 
 



 

 

 

 و نقد و برررسي آنارائه گزارش مردم نگاري هدف كلي اين جلسه:  

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

ختي،عاطفي،ر)شنا

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

 پرسش و

 پاسخ

 دانش .31

 تحلیل .32

 درک .33

قضاوت  .34

و 

ارزشیا

 بی

 

شناختی و روانی 

 حرکتی

1.SIA را تعريف نماييد 

با اهميت اصول و مفاهيم .2

كليدي مردم نگاري در سلامت 

  آشنا شود

بتواند مراجل انجام يک مردم .3

 نگاري را انجام دهد و گزارش دهد

دانشجو بتواند مردم نگاري  را -4

 نقد و بررسي نمايد

 

ارزیابی تاثیر اجتماعی و مه: مقد

مردم نگاری در برنامه ریزی سلامت 

 برای جامعه موثر است

 اهداف اختصاصی:

گزارش ارائه مردم نگار توسط 

 دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

دقیقه     00مدت زمان جلسه :        19شماره جلسه:          5/1+5/0تعداد واحد=رس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و تاریخچه جامعه شناسی در ارتقاء سلامت           نام د

طع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت و ارتقاء رشته و مق                    5تعداد دانشجویان: پیش نیاز: مطالب دوره کارشناسی  

 روز و ساعت برگزاری:   اس ها:  سامانه نوید+مجازی  محل تشکیل کل     تاریخ جلسه          1900-1000سال تحصیلی:  نیمسال دوم         2مهری          ترم تحصیلی:   نام مدرس:   دکتر  سلامت               

 11-20سه شنبه 

 

دقیقه     00مدت زمان جلسه :        19شماره جلسه:          5/1+5/0تعداد واحد=نام درس:   جامعه شناسی سلامت   موضوع درس)موضوع جلسه(:کلیات و تاریخچه جامعه شناسی در ارتقاء سلامت           

رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت و ارتقاء                     5تعداد دانشجویان: پیش نیاز: مطالب دوره کارشناسی  

 روز و ساعت برگزاری:   محل تشکیل کلاس ها:  سامانه نوید+مجازی       تاریخ جلسه          1900-1000سال تحصیلی:  نیمسال دوم         2مهری          ترم تحصیلی:   نام مدرس:   دکتر                 سلامت

 11-20سه شنبه 
 



 و برررسي آن و نقدارائه گزارش مردم نگاري هدف كلي اين جلسه:  

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .35

 تحلیل .36

 درک .37

قضاوت  .38

و 

ارزشیا

 بی

 

شناختی و روانی 

 حرکتی

1.SIA را تعريف نماييد 

با اهميت اصول و مفاهيم .2

م نگاري در سلامت كليدي مرد

  آشنا شود

بتواند مراجل انجام يک مردم .3

 نگاري را انجام دهد و گزارش دهد

دانشجو بتواند مردم نگاري  را -4

 نقد و بررسي نمايد

 

ارزیابی تاثیر اجتماعی و مقدمه: 

مردم نگاری در برنامه ریزی سلامت 

 برای جامعه موثر است

 اهداف اختصاصی:

توسط  گزارش ارائه مردم نگار

 دانشجو

 

 

 

 ارائه گزارش مردم نگاري هدف كلي اين جلسه:   -3

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :بودقادرخواهد 

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .30

 تحلیل .49

 درک .41

 

شناختی و روانی 

 حرکتی

1.SIA را تعريف نماييد 

اهميت اصول و مفاهيم  با.2

كليدي مردم نگاري در سلامت 

  آشنا شود

بتواند مراجل انجام يک مردم .3

 نگاري را انجام دهد و گزارش دهد

 

ارزیابی تاثیر اجتماعی و مقدمه: 

مردم نگاری در برنامه ریزی سلامت 

 برای جامعه موثر است

 اهداف اختصاصی:

گزارش ارائه مردم نگار توسط 

 دانشجو

 

 

 

 ارائه گزارش مردم نگاري ف كلي اين جلسه:  هد -4

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب



 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .42

 تحلیل .43

 درک .44

 

شناختی و روانی 

 حرکتی

1.SIA را تعريف نماييد 

م با اهميت اصول و مفاهي.2

كليدي مردم نگاري در سلامت 

  آشنا شود

بتواند مراجل انجام يک مردم .3

 نگاري را انجام دهد و گزارش دهد

 

ارزیابی تاثیر اجتماعی و مقدمه: 

مردم نگاری در برنامه ریزی سلامت 

 برای جامعه موثر است

 اهداف اختصاصی:

گزارش ارائه مردم نگار توسط 

 دانشجو

 

 

 

 ائه گزارش مردم نگاري ارهدف كلي اين جلسه:   -5

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های عالیتف

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .45

 تحلیل .46

 درک .47

 

شناختی و روانی 

 حرکتی

1.SIA را تعريف نماييد 

با اهميت اصول و مفاهيم .2

در سلامت كليدي مردم نگاري 

  آشنا شود

بتواند مراجل انجام يک مردم .3

 نگاري را انجام دهد و گزارش دهد

 

ارزیابی تاثیر اجتماعی و مقدمه: 

مردم نگاری در برنامه ریزی سلامت 

 برای جامعه موثر است

 اهداف اختصاصی:

گزارش ارائه مردم نگار توسط 

 دانشجو

 

 

 

 ي ارائه گزارش مردم نگارهدف كلي اين جلسه:   -6

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان ونآزم

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .48

 تحلیل .40

 درک .59

 

شناختی و روانی 

 حرکتی

1.SIA را تعريف نماييد 

با اهميت اصول و مفاهيم .2

كليدي مردم نگاري در سلامت 

  آشنا شود

بتواند مراجل انجام يک مردم .3

 نگاري را انجام دهد و گزارش دهد

 

ارزیابی تاثیر اجتماعی و مقدمه: 

مردم نگاری در برنامه ریزی سلامت 

 برای جامعه موثر است

 اهداف اختصاصی:

گزارش ارائه مردم نگار توسط 

 دانشجو

 

 

 



 ارائه گزارش مردم نگاري هدف كلي اين جلسه:   -7

 زمان

 )دقيقه(
 وه ارزشيابينح

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطفي،ر

 واني حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال تمشارک

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

 دانش .51

 تحلیل .52

 درک .53

 

شناختی و روانی 

 حرکتی

1.SIA را تعريف نماييد 

با اهميت اصول و مفاهيم .2

كليدي مردم نگاري در سلامت 

  آشنا شود

م يک مردم بتواند مراجل انجا.3

 نگاري را انجام دهد و گزارش دهد

 

ارزیابی تاثیر اجتماعی و مقدمه: 

مردم نگاری در برنامه ریزی سلامت 

 برای جامعه موثر است

 اهداف اختصاصی:

گزارش ارائه مردم نگار توسط 

 دانشجو
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 جمع بندي مطالب هدف كلي اين جلسه:  -1

 

 زمان

 )دقيقه(
 نحوه ارزشيابي

 يتهايفعاليف و وظا

 تكميلي دانشجويان

ايل كمک وسمواد و 

 يآموزش

شيوه  

 تدريس

 سطح

 (طبقه)

 يادگيري يطهح

)شناختي،عاطف

ي،رواني 

 حركتي(

 اهداف رفتاري

درس  ياندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

  09 

 کلاس حضورفعال

 کلاسی های فعالیت

 دوره پایان آزمون

 فعال مشارکت

 دربحث

 فعال کردن گوش

 های فعالیت انجام

 کلاسی

 اسلاید

رایانه و ویدئو 

 پرژکتور

 ماژیک و وایت برد

 سخنرانی

پرسش و 

 پاسخ

  دانش .1

-

-درک

کاربرد

-

تحلیل 

-

 ترکیب

 

 شناختی

پرسش و پاسخ  به منظور  .1

اطمينان از يادگيري 

 راگيرانف

 

 

 مقدمه: 

 اهداف اختصاصی:

با پرسش و پاسخ و جواب دادن به 

ابهامات دانشجویان اطمینان حاصل 

می شود که مطالب را یاد گرفته اند 

و به طور کلی  دانشجویان اشنامی 

شوند که نقش جامعه در ایجاد 

 سلامت افراد جامعه مهم است

پیش آزمون: طرح چند سوال در 

 زمینه موضوع جلسه
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