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 مقدمه)شرح درس(:  

  هدف کلی: 

 با نقش جامعه شناسی در ارتقای سلامت و کاربرد مسائل اجتماعی و  فرهنگی در ان دانشجویان آشنایی -

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

  
 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

 كليات  و تاريخچه نقش جامعه شناسي  در ارتقاء سلامت -1

 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت -2

 قلمرو جامعه شناسي سلامت -3

 عوامل رفتاری و اجتماعي تعيين كننده سلامت -4

 تاثير جامعه پذيری بر سبک زندگي سالم و ارتقاء سلامت -5

 )فرهنگ و سلامت(مولفه های اجتماعي ارتقاءسلامت -6

 با ارتقاء سلامت هنجارو رابطه ارزش -7

 با ارتقاء سلامت نقش و تحرک اجتماعي و ،پايگاه رابطه رفتار اجتماعي  -8

 و ارتقاء سلامت جتماعيانهاد، كنترل  -9

 و كاربرد ان در جامعه شناسي سلامت نظريه های جامعه شناسي  -11

 انحراف، بيماريهاو آسيبهای اجتماعي، نظم اجتماعي -11

 مردم نگاری و اهميت آن  -12

 دانشجويان و نقد و برررسي آن مردم نگاری  عملي ارائه پروژه  -13

 دانشجويان و نقد و برررسي آن مردم نگاری  ارائه پروژه عملي  -14

 دانشجويان و نقد و برررسي آن مردم نگاری  ارائه پروژه عملي  -15

 دانشجويان و نقد و برررسي آن مردم نگاری  ارائه پروژه عملي  -16

 ان و نقد و برررسي آن دانشجويمردم نگاری  ارائه پروژه عملي  -17

 جمع بندی مطالب -18

 امتحان -19

دروس پیش نیاز: ندارد   رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسیی ارشید آمیوزش بشداشیت و ارتقیا (   5/1+ 5/0) واحد2تعداد و نوع واحد:نام درس:   جامعه شناسی سلامت   

تاریخ    1400-99سال تحصیلی: نیمسال دوم           2ترم تحصیلی:        علی مشریدکترسلامت       دانشکده: بشداشت       گروه آموزشی:  آموزش بشداشت      نام مدرس: 

کلیاس روز و سیاعت برگیزاری       سامانه نوید و مجازیمحل تشکیل کلاس:       8+11تعداد جلسات:         25/11/1400تاریخ پایان ترم:            276/1400/شروع ترم:  

 تاریخ امتحان:      چشارشنبه:
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 :)استراتژی آموزشی)روششای تدریس 

  Round □ کارگاه آموزشی□بحث در گروههای کوچک  □ی گروه بحث□کنفرانس   □ سخنرانی  □

 PBL□  □ Case Report  □ Morning Report   
 تخته و ویدئو پروژکتور و -: پاورپوینتوسایل کمک آموزشی…      

 :ارائه کنفرانس و .... و گروهی های بحث در شرکت وظایف و تکالیف دانشجو 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

  ●تکوینی                   ●مرحله ای              مراحل ارزشیابی:

 ..................درصد از نمره نهایی5حضور و غیاب...........
 ......درصد از نمره نهایی02فعالیت کلاسی و انجام تکالیف.......

 ..............درصد از نمره نهایی55امتحان میان ترم........
 ...............درصد از نمره نهایی02امتحان پایان ترم.............

  جور کردنی □            صحیح و غلط □            چند گزینه ای □تشریحی           □شفاهی          ●    نوع امتحان میان ترم:

   جور کردنی □صحیح و غلط             □چند گزینه ای             ●تشریحی           ●     شفاهی     □   نوع امتحان پایان ترم:

 منابع: 

 اناتومی جامعه دکتر رفیع پور

 جزوه جامعه شناسی سلامت دکتر محمد حسین تقدیسی

 عه شناسی پزشکی دکتر  مسعود ابراهیم نیاجام

 نظریات جامعه شناسی دکتر غلامعباس توسلی

 نظریات جامعه شناسی دکتر ازاد ارمکی

 کتابشای روش تحقیق
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