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 اطالعات مربوط به فراگیران
 تعداد ترم تحصیلی  مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 3 1 کارشناسی ارشد  و ارتقاء سالمت  آموزش بهداشت

 

اطالعات مربوط به نحوه  

 کالس جلسات برگزاری 

 ) لینک کالس (  محل تشکیل  برگزاری ساعت تاریخ و   تعداد کالس جلسات 
 سامانه نوید  طیق برنامه کالسی  12 *غیر حضوری همزمان

 سامانه نوید  طیق برنامه کالسی  4 **همزمانغیر حضوری غیر 
 : جلسات آنالین که دانشجو و مدرس بصورت همزمان در فضای مجازی حضور دارند *

 ، لینک و .... CDپوینت، پادکست ، پاورمولتی مدیا ، در اختیار قرار دادن محتوا در قالب  یا جلسات آفالین  بصورت: **
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 دوره  کلیاطالعات مربوط به شرح درس، هدف 

 شرح درس
از قبیل فرهنگ،   زندگی  با مبانی اجتماعی سالمت، فرهنگ، مولفه های اجتماعی، عوامل اجتماعی و جامعه شناختی مؤثر بر سالمت و سبک  ان یدانشجو  یواحد درس  نیدر ا

 سواد، دسترسی به خدمات، عدالت و جنسیت آشنا می شوند و توانائی تحلیل رفتار اجتماعی کسب می نمایند.

 هدف کلی 
ه خدمات، اجتماعی سالمت، فرهنگ، مولفه های اجتماعی، عوامل اجتماعی و جامعه شناختی مؤثر بر سالمت و سبک زندگی از قبیل فرهنگ، سواد، دسترسی ب  یبا مبان  ییآشنا

 عدالت و جنسیت. 

 

  :یاهداف اختصاص 

 اصول و مبانی جامعه شناسی سالمت  -1

  سالمت فردی، گروهی، اجتماعی و سازمانیمفاهیم و رویكردهای مدرن جامعه شناسی در ارتباط با  -2

 مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر اتخاذ رفتار توسط افراد و جامعه  -3

 .اصول، مبانی و روشهای کاربردی توانمندسازی جامعه محور در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت -4

 اصول، مبانی و روشهای کاربردی مشارکت و اقدام اجتماعی و سازماندهی جامعه  -5

 توانائی الزم برای شناسائی، تحلیل و مستند سازی رفتارهای اجتماعی کسب  -6

 :بخش عملی در

 یک موضوع بهداشتی ارائه یک گزارش مردم نگاری برای  • 
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 ارزشیابی دوره اطالعات 
 ◼((  summative evaluation پایانی ارزشیابی        ◼(  formative evaluation)  تكوینی  ارزشیابی مراحل ارزشیابی                  

 یی درصد از نمره نها  20: اب یحضور و غ و  دانشجو تیفعال
 یی درصد از نمره نها 30انجام شده:   تكالیف 
 یی درصد از نمره نها   50ترم:  ان یپا   امتحان

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

 

 

 لیف دوره اتک

 شیوه ارسال  درصد نمره اختصاص داده شده  نهایی تاریخ تحویل   موضوع 
بهداشتی  انتخاب   موضوع  انجام  یک  و 

تحلیلی از آن موضوع در بستر اجتماعی با  
نمودن و    مشخص  اجتماعی  وضعیت 

آن   بر  موثر  های  کارگیری  با  مولفه  به 
 مردم نگاری 

درصد   30 پایان ترم   ایمیل  

 منابع درس 

• Robin Bunton, Sarah, The sociology of health promotion, latest Edition . 

• Wilkinson, R & Marmot, M, Social determinants of health: the solid facts, Latest edition . 
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 جلسات درس 

 

 جلسه اول  ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 مفاهیم اولیه ی جامعه شناسی سالمت  عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

  رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 جامعه شناسی را تعریف کرده و از دیدگاهای مختلف آن را تعریف نماید. -1

 سیر تاریخی و پیدایش جامعه شناسی سالمت را شرح دهد.  -2

 جامعه شناسی سالمت را تعریف کرده و ابعاد آن را بیان نماید. -3

 □ روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی  

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 

 دوم  جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 . 1388انتشارات سروش،  ، یآزاد ارمك   یدکتر تق  ، یجامعه شناس  یها هینظر •

 . 1386اصفهان؛  یآرا؛دانشگاه علوم پزشك  وان ی دکتر محمود ک  ؛یپزشك ی جامعه شناس ی و مبان اصول •

 . 1388 ؛ یپنجم؛ انتشارات طهور ش یرا ی؛ویدکتر منوچهر محسن   ؛یپزشك   یشناس  جامعه •
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 ( 1سیر تحولی ایجاد دیدگاه جامعه شناختی در سالمت ): عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی 

 رود: ی جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 را شرح دهد.  (The germ theory of disease) یكروبم ی یهنظر -یماریاز ب یتیتک عل ی یهنظر -1

 و انواع آن را شرح دهد. ( Multicausal models of diseaseنظریه ی چند علیتی از بیماری )  -2

 زیستی را بیان نماید.ویژگی های مدل پزشكی  -3

 انتقاد های وارد شده بر مدل پزشكی زیستی را شرح دهد.  -4

 

 □ روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 سوم  جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 ( 2سیر تحولی ایجاد دیدگاه جامعه شناختی در سالمت ): عنوان مبحث

 :یاهداف اختصاص 

 رود:  یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یانپا در

 و علت شكل گیری این دیدگاه را شرح دهد.  دیدگاه جامعه شناختی در سالمت -1

 پزشكی از بهداشت و سالمتی را توضیح دهد. -ویژگی های مدل اجتماعی -2

 نقش تغییرات اجتماعی و فرهنگی در سالمت را توصیف نماید.  -3

 

 □ روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 
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 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 چهارم  جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 موثر بر سالمت و ارتقاء سالمت  یاجتماع یعوامل و مولفه ها:  عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی 

 رود: ی جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 تعیین کننده های اجتماعی مهم سالمت را بیان نماید.  -1

 نقش هر کدام از عوامل اجتماعی موثر بر سالمت را تبیین نماید.  -2

 □ روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط زشی: روش آمو

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 پنجم  جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 فرهنگ و سالمت:  عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی 

 رود: ی جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 فرهنگ را تعریف کند.  -1

 دهد. فرهنگ مادی و غیر مادی را توضیح  -2

 ویژگی های فرهنگ را بیان نماید. -3

 مفهوم تاخر فرهنگی را توضیح دهد. -4

 .کند یانمختلف آن را ب یکرده و جنبه ها یفشدن را تعر یاجتماع یا یریجامعه پذ -5
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 □ روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 ششم  جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 تصمیم گیری های بهداشتی و ارتقاء سالمت سالمت و : ساخت فرهنگی و نقش آن در عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی: 

 رود:  یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 را تعریف کرده و فرایند آن را توضیح دهد. و انواع آن فرهنگ پذیری -1

 نقش عوامل فرهنگی را در سالمت و بیماری شرح دهد.  -2

 با بكارگیری مفهوم فرهنگ به توصیف سالمت و بیماری و تحلیل آن بپردازد.   -3

 ( را در مراقبت های بهداشتی توضیح دهد. Cultural Competenceنگی )مفهوم شایستگی فره -4

  □ی روانی حرکت                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 هفتم  جلسه ➢
 یسی مهنوش رئنام مدرس: 

 اجتماعی -مراقبت های بهداشتی کثرت گرا: دیدگاهی فرهنگی :عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی: 

 رود:  یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
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 مراقبت های بهداشتی کثرت گرا را تعریف کند.  -1

 شاخه بیان نماید.شاخه عمومی مراقبت های بهداشتی را شرح داده و انتخاب های افراد را در این  -2

  اصلی ترین حوزه مراقبت های بهداشتی را در شاخه عمومی توضیح دهد. -3

 شاخه عامیانه یا عوام مراقبت های بهداشتی را توضیح داده و فواید و مضرات آن را بیان کند.  -4

 شاخه تخصصی یا حرفه ای مراقبت های بهداشتی کثرت گرا را توضیح هد.  -5

 مراقبت بهداشتی کثرت گرا را شرح دهد.ارتباط میان سه نوع  -6

 ارتباط میان سیستم مراقبت بهداشتی و روابط درمانگری را از دیدگاه اسكامبلر تحلیل نماید. -7

 

  □ی روانی حرکت                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 هشتم  جلسه ➢
 یسی مهنوش رئنام مدرس: 

 فرهنگ سازمانی  :عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی: 

 رود:  یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 مفهوم فرهنگ سازمانی را تعریف نماید.  -1

 ویژگی های فرهنگ سازمانی را شرح دهد. -2

 انواع فرهنگ سازمانی را از دیدگاه های مختلف بیان نماید. -3

 ابعاد فرهنگ سازمانی را توضیح دهد. -4

 شرح دهد. ء سالمت نقش و اهمیت فرهنگ سازمانی را در ارتقا -5

 ارتباط فضا یا جو سازمان را در شكل گیری فرهنگ سالمت شرح دهد.  -6
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  □ی روانی حرکت                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 نهم  جلسه ➢
 یسی مهنوش رئنام مدرس: 

 تغییر فرهنگ  :عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی: 

 رود:  یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 عوامل موثر بر نحوه تغییر فرهنگ و اثربخشی آن را شرح دهد. -1

 روش های تغییر و پرورش فرهنگ را اعم از آموزش، تغییر افراد کلیدی و ... را توضیح دهد.  -2

  □ی روانی حرکت                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 دهم  جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 : ارزش ها، هنجارها و کنترل اجتماعی عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی: 

 رود:  یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 ارزش های اجتماعی را تعریف کرده و مهمترین خصوصیات آنها را ذکر نماید. -1

 اجتماعی را بیان کرده و برای آنها مثال بزند.   انواع ارزش های -2

 کارکرد ارزش های اجتماعی و برخی نتایج اجتماعی آنها را بیان نماید. -3
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 ارهای اجتماعی را تعریف کرده و مهمترین ویژگی آنها را بیان نماید.هنج -4

 نقش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را در بروز رفتار سالم شرح دهد. -5

 کنترل اجتماعی را تعریف کرده و نقش آن را در ارتقاء سالمت جامعه بیان نماید. -6

 

 □ یروانی حرکت                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 یازدهم  جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 : نقش اجتماعی و سالمتعنوان مبحث

 اهداف اختصاصی: 

 رود:  یبه مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م جلسه، با توجه ینا یاندر پا

 نقش و موقعیت اجتماعی را توضیح دهد. -1

 انواع نقش های محول و محقق را شرح دهد. -2

 پایگاه اجتماعی و انواع آن را توضیح دهد.  -3

 ارتباط نقش و پایگاه اجتماعی و سالمت را شرح دهد.  -4

 تغییرات نقش بیمار را شرح دهد.جنبه از  4از دیدگاه پارسونز و  "نقش بیمار"مفهوم  -5

 □ یروانی حرکت                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 

 دوازدهم  جلسه ➢
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 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 یماریبه سالمت و ب یاجتماع یکاربرد آن در بروز عکس العمل هانظریه کنش متقابل نمادین و :  عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی: 

 رود:  یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 نظریه کنش متقابل نمادین را شرح دهد. -1

 کاربرد نظریه کنش متقابل نمادین در بروز عكس العمل های اجتماعی به سالمت و بیماری را شرح دهد.  -2

 عكس العمل های مختلف اجتماعی نسبت به یک بیماری را توضیح دهد. -3

 نظریه ی برچسب زنی را تبیین نماید. -4

 داغ را تعریف کرده، انواع و چگونگی حل و فصل آن را بیان نماید. -5

 

 □ روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 سیزدهم  جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 مردم شناسی و مردم نگاری : عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی: 

 رود:  یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 مردم شناسی را تعریف کند.  -1

 تفاوت مردم شناسی و جامعه شناسی را بیان نماید.  -2

 تفاوت مردم شناسی را با مردم نگاری بیان نماید.  -3

 خاستگاه مردم نگاری را بیان کرده و آن را تعریف نماید.  -4
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 مردم نگاری )کل گرایی، زمینه سازی، بازتابندگی، امیكس و اتیكس، بی طرفی ( را شرح دهد. ویژگی های  -5

 

 □ یروانی حرکت                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 نابرخط بر خط/ روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 چهاردهم  جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 انواع مردم نگاری: عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی: 

 رود:  یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 نگاری فرایندی را شرح دهد.  ممرد -1

 شرح دهد.مردم نگاری کالسیک یا کلگرا را  -2

 مردم نگاری جزء گرا را شرح دهد.  -3

 مردم نگاری مقطعی را توضیح دهد. -4

 مردم نگاری تاریخی را شرح دهد.   -5

 

 □ یروانی حرکت                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 پانزدهم  جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 
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 روشها و مراحل مردم نگاری : عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی: 

 رود:  یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 دهد.روش های انتخاب نمونه و نمونه گیری، ورود به میدان، مشاهده مشارکتی، مصاحبه، پیمایش و تحلیل را شرح  -1

 

 □ یروانی حرکت                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 شانزدهم  جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 بررسی نمونه هایی از مطالعات مردم نگاری : عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی: 

 رود:  یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 نمونه هایی از مطالعات مردم نگاری را ارائه دهد. -1

 مطالعات و پژوهش  های مردم نگاری را بررسی، تحلیل و نقد نماید.   -2

 

 □ یروانی حرکت                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 
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 هفدهم جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 گزارش کار عملی: عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی: 

 رود:  یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 فعالیت عملی در خصوص مردم نگاری را ارائه نماید.  -1

 

 □ یروانی حرکت                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بر خط/ نابرخط روش آموزشی: 

 اسالید پاورپوینتوسیله کمک آموزشی: 

 


