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واحدی( 2ساعتی برای يک درس  2جلسه ی  71)برای يک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:

 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  تحصیلی: یرشتهو مقطع  

   نظری  د:نوع واح  2         د:تعداد واح                      جامعه شناسی سالمت نام درس: 

 ندارد یش نیاز:پ  

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:      11-12- :ساعتشنبه  زمان برگزاری كالس: روز

مدرسین )به ترتیب   دكتر مرتضی منصوریان مسئول درس: 7 تعداد دانشجویان:

 حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ن ها در جامعه شکل می گیرد و آنچه از انسان سر می زند متاثر از عوامل اجتماعی، فرهنگی از آنجایی كه رفتار انسا

جامعه می باشد و به تعبیر دانشمندان انسان حیوان فرهنگی است برای ایجاد تغیر رفتار موثر در انسان های جامعه 

آشنایی دانشجویان با نقش جامعه  و تاثیر آن بر ارزشها، هنجار ها و مولفه های اجتماعی امری ضروری است لذا

 شناسی در ارتقا سالمت و معلومات زیربنایی در این راستا ضروری است.

 
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
نقش جامعه شناسی در ارتبای سالمت و كاربرد مسائل اجتماعی و فرهنگی در این رساتا هددف دانشجویان با  آشنایی

ی شود كه دانشجویان معلومات زیربندایی را جهدت درو و بهتدر ارائده دادن كلی این در سات . در این درس سعی م
 طرحهای آموزش و ارتقا سالمت كسب كننند.

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

و محورهای است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

كه است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی امه را نشان می دهد.اصلی برن

 (.انددر واقع همان اهداف رفتاری 
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 دانشجویان پس از گذراندن این واحد باید: 
 را شرح دهند.عملیات و تایخچه نقش جامعه شناسی در ارتقا سالمت  .1
عه شناسی سالمت و عوامل موثر بر سالمت طبقه اجتماعی، درآمدد ، مسدکن، اشدتغال و تعریف و ابعاد جام .2

 را شرح دهند. جنسیت  و...
 را شرح دهند.محیط جامعه و سالمت و بیماری  .3
مولفه های اجتماعی ارتقا سالمت ) فرهنگ، ارزش ها، هنجار، رفتار اجتماعی، وجددان جمعدی ، تغیدرات ،  .4

 را شرح دهند. نترل، تحرو، نظم اجتماعی(سازمان ، پایگاه، نهاد، ك
 را شرح دهند. جامعه پذیری و ارتقا سالمت) زمینه ساز سبک زندگی سالم( بازی، سرگرمی و ... .5
 .را شرح دهند جامعه هنر و ارتقا سالمتنقش  .6
 را شرح دهند  . تاثیر عوامل فرهنگی در تصمیمات بهداشتی و ارتقا سالمت .7
 را شرح دهند. شناسی سالمت شاخص های كمی و كیفی جامعه .8
 را شرح دهند. مشکالت و تنگناهای اجتماعی در كشور های در حال توسعه .9

 .در سالمت را شرح دهندانحراف ، بیماری های اجتماعی و آسیب های اجتماعی نقش  .11

 
 

 

 

 های تدريس:شیوه

 √پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   √سخنرانی

 √ (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLتنی بر حل مسئله)یادگیری مب  √بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   √پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 65آزمون پایان ترم   نمره درصد 21آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شركت فعال در كالس     نمره درصد 11انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )
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 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          √ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     √تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

  ،منابع اصلی ) با رعایت اصول منبع نویسی  ودادن نشانی برای تهیه آنها شامل كتابخانه، كتاب فروشی

 اینترنت،.....(

 –انتشارات دانشگاه تهران  -دكتر ابراهیم مسعود نیا –ی پزشکی جامعه شناس -1

 جامعه شناسی پزشکی تالیف دیوید ارمسترانگ، ترجمه خزاعی و توكل  -2

 مولفه های اجتماعی سالمت تالیف مایکل مارموت و ریچارد ویلکینسون، ترجمه دكتر علی منتظری  -3

 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 

 
  

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر مرتضی منصوریان  شناسی در ارتقا سالمت  جامعهعملیات و تایخچه نقش  7

 تعریف و ابعاد جامعه شناسی سالمت 2
 رویکرد های مختف به سالمت و بیماری 

 

 دكتر مرتضی منصوریان 

اعی، درآمدد ، مسدکن، اشدتغال و عوامل موثر بر سالمت طبقه اجتمد 3
 جنسیت  و... 

 

 دكتر مرتضی منصوریان 

عوامل موثر بر سالمت طبقه اجتمداعی، درآمدد ، مسدکن، اشدتغال و  4
 جنسیت  و... 

 دكتر مرتضی منصوریان 

 دكتر مرتضی منصوریان  محیط جامعه و سالمت و بیماری 5
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 ها،  مولفه های اجتماعی ارتقا سالمت ) فرهنگ، ارزش 6
 

 دكتر مرتضی منصوریان 

 دكتر مرتضی منصوریان  مولفه های اجتماعی ارتقا سالمت )هنجار، رفتار اجتماعی(  1

وجدان جمعی ، تغیرات ، سدازمان )مولفه های اجتماعی ارتقا سالمت  8
) 

 

 دكتر مرتضی منصوریان 

مولفه هدای اجتمداعی ارتقدا سدالمت )نهداد، كنتدرل، تحدرو، نظدم  9
 ی( اجتماع
 

 دكتر مرتضی منصوریان 

جامعه پذیری و ارتقا سالمت) زمینه ساز سبک زندگی سدالم( بدازی،  71
 سرگرمی و ... 

 

 دكتر مرتضی منصوریان 

 جامعه هنر و ارتقا سالمت نقش  77
 

 دكتر مرتضی منصوریان 

 تاثیر عوامل فرهنگی در تصمیمات بهداشتی و ارتقا سالمت  72
 

 ن دكتر مرتضی منصوریا

 شاخص های كمی و كیفی جامعه شناسی سالمت  73
 

 دكتر مرتضی منصوریان 

 مشکالت و تنگناهای اجتماعی در كشور های در حال توسعه  74
 

 دكتر مرتضی منصوریان 

نقش انحراف ، بیماری هدای اجتمداعی و آسدیب هدای اجتمداعی در  75
 سالمت 

 دكتر مرتضی منصوریان 

هدای اجتمداعی و آسدیب هدای اجتمداعی در نقش انحراف ، بیماری  76
 سالمت 

 دكتر مرتضی منصوریان 

 دكتر مرتضی منصوریان  آزمون پایان ترم 71

 


