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 بسمه تعالی

 کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 قالب نگارش طرح درس
 

 جامعه شناسی سالمت: عنوان درس

 ارتقاء سالمتو بهداشت  اول آموزش ترم  وستهیپارشد ناکارشناسی ان ی: دانشجومخاطبان

 واحد عملی( 5/0واحد نظری +  5/1)واحد  2 :تعداد و نوع واحد

 ندارد: یا همزمان پیش نیاز

 دانشکده بهداشت 10کالس شماره ؛ 8-10: ساعت: شنبه؛ روز؛ 1399-1400نیمسال اول سال تحصیلی  :زمان ارائه درس

 :  مدرس

آموزش بهداشت و ارتقااء  استادیار گروه سیاستگذاری سالمت؛  MPHدکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت و دکتر فرزاد جلیلیان )

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه( ؛دانشکده بهداشت ؛سالمت

 

 درس شرح: 

اجتماعی و جامعاه شاناختی ما بر بار ساالمت و سابي زنادگی از  بیال         فراگیران را با مبانی اجتماعی سالمت، فرهنگ، مولفه های اجتماعی،  عوامل 

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

 

 (واحد نظری 5/1؛ جلسه 12جهت : )لی جلساتاهداف ک 

 آشنایی فراگیران با:

 ، گروهی، اجتماعی و سازمانی  شناسی در ارتباط با سالمت فردی همفاهیم و رویکردهای مدرن جامع -

 .اصول و مبانی جامعه شناسی سالمت -

 .اتخاذ رفتار توسط افراد و جامعهم لفه های اجتماعی م بر بر  -

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

اصول، مبانی و روشهای کاربردی مشارکت و ا دام اجتماعی  و ساازماندهی جامعاه  کساب تواناائی بزم بارای شناساائی، تحلیال و مساتند ساازی            -

 رفتارهای اجتماعی   
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 برای قسمت نظری( تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف(: 

 جلسه اول

 سالمتمفهوم جامعه شناسی آشنایی با : هدف کلی

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 د.را تعریف نمای جامعه شناسی سالمت 1
  .شرح دهدرا  تاریخچه جامعه شناسی سالمت 2

 

 دومجلسه 

 دیدگاه جامعه شناختی در سالمتآشنایی دانشجویان با : هدف کلی

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 را توضیح دهد. بر سالمت عوامل موبربرای تحلیل  یمهم جامعه شناس ینظریة ها 1
 

 و پنجم چهارمو  سومجلسه 

 اهمیت فرهنگ در سالمت  و نقش با  انیدانشجو ییآشنا: هدف کلی

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 فرهنگ را تعریف کند. 1

 عناصر فرهنگی را شرح دهد. 2

 را شرح دهد. یارتباط فرهنگ و سالمت 3

 را توضیح دهد. هنجارهاو  جامعه پذیری، ارزش هامفاهیم  4

 را توضیح دهد. سالمت ارتباط آن نقش اجتماعی و 5
 را شرح دهد.  بیه های فرهنگی سالمت 6
 را تعریف کند. تنوع فرهنگی 7
 را شرح دهد. ارتباط جو با فرهنگ سالمت 8
 را شرح دهد.  شکل دهی فرهنگ سالمت 9
 شکل گیری مفهوم ارتقاء سالمت از دیدگاه جامعه شناسی را شرح دهد.  10

 

 ششمجلسه 

 مفهوم فرهنگ سازمانیبا  انیدانشجو ییآشنا: هدف کلی

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 را تعریف کند.  نگ سازمانیفره 1

 شرح دهد. مفهوم، عوامل و اجزاء  فرهنگ سازمانی را 2

 را بیان کند.فرهنگ سازمانی در  ارتقاء سالمت نقش  3
 

 هفتمجلسه 

 تغییر   ل مقاومت اجتماعی در برابر پدیدهعوامآشنایی دانشجویان با : هدف کلی

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 مفهوم تغییر اجتماعی را شرح دهد. 1

 را توضیح دهد.کل رفتار و سبي زندگی  در جامعه نحوه ش 2

 را شرح دهد.مقاومت اجتماعی در برابر پدیده تغییر  عوامل 3
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 هشتم جلسه 

 م لفه های اجتماعی سالمت: آشنایی دانشجویان با هدف کلی

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 را شرح دهد.م لفه های اجتماعی سالمت  1

 را توضیح دهد.م لفه های اجتماعی سالمت شکل گیری  تاریخچه 2

 

 نهم و دهم جلسه 

 اصول و روش های ارزیابی تأبیر اجتماعی: آشنایی دانشجویان با هدف کلی

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 را شرح دهد. (SIAمفهوم ارزیابی تابیر اجتماعی ) 1

 را توضیح دهد.( SIA) یاجتماع ریتاب یابیارزشکل گیری  تاریخچه 2

 

  دوازدهمو  یازدهمجلسه 

 مردم نگاری در سالمت: آشنایی دانشجویان با هدف کلی

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 .مردم نگاری را تعریف کند 1

 را توضیح دهد. مردم نگاریشکل گیری  تاریخچه 2

 را شرح دهد. اهمیت، اصول، مفاهیم کلیدی مردم نگاری در سالمت 3
 را شرح دهد. مراحل انجام یي مطالعه مردم نگاری و گزارش 4
 
 
 
 

 برای قسمت عملی( اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه(: 
 

دانشجویان یي موضوع بهداشتی را انتخاب و با به کارگیری مردم نگاری تحلیلی از آن موضاوع در بساتر اجتمااعی باا مشاخ       در  سمت واحد عملی 

 .  و راهکار هائی  در کالس ارائه نماید نمودن وضعیت اجتماعی و مولفه های موبر بر آن  تحلیل
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 :منابع -

1. Robin Bunton, Sarah, The sociology of health promotion, latest Edition  
2. Wilkinson, R & Marmot, M, Social determinants of health: the solid facts, Latest edition  
3. R., Nettleton, S., & Burrows, R. The Sociology of Health Promotion, Latest edition 

 سخنرانی، بحث گروهی: »روش تدریس» 

 وتریامپکوایت برد، ویدیو پروژکتور، : »کمک آموزشی یها رسانه» 

 سنجش و ارزشیابی 

 تاریخ نمره روش آزمون آزمون

و اات شناساای و مساا ولیت   

 پذیری
 السکهر جلسه  2 

  8 تشریحیتستی،  کالسی یها یابیارزش

  5 ارائه گزارش ارزشیابی انجام کار عملی

  5 تستی، تشریحی ارزشیابی پایان دوره

 

 
 مقررات درس و انتظارات از دانشجو: 

 :رود یمان محترم انتظار یاز دانشجو

 .ق در جلسات درس داشته باشندیحضور منظم و د  -1

 .ندیت نماکمشار یآموزش یها تیفعالو  یگروه یها بحثدر  -2

 .را داشته باشند یبه س ابت مبحث  بل ییپاسخ گو یهر جلسه آمادگدر  -3

 .ندیاستفاده نما یمعتبر علم یها تیساگر منابع و یاز د -4

 .ندینما یا بی صدا الس خاموشکتلفن همراه خود را در  -5
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس

 دانشکده بهداشت 10کالس شماره ؛  8-10: ساعت: شنبه؛ روز؛ 1399-1400نیمسال اول سال تحصیلی  روز و ساعت جلسه:

 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

 ، استفاده از سامانه نویدویدیو پروژکتور سخنرانی + بحث گروهی دکتر فرزاد جلیلیان سالمت یبا مفهوم جامعه شناس ییآشنا 1

 // // // با دیدگاه جامعه شناختی در سالمت انیدانشجو ییآشنا 2

 // // // با نقش و اهمیت فرهنگ در سالمت   انیدانشجو ییآشنا 3

 // // // با نقش و اهمیت فرهنگ در سالمت   انیدانشجو ییآشنا 4

 // // // با نقش و اهمیت فرهنگ در سالمت   انیدانشجو ییآشنا 5

 // // // یبا مفهوم فرهنگ سازمان انیدانشجو ییآشنا 6

7 
با عوامل مقاومت اجتمااعی در برابار    انیدانشجو ییآشنا

 پدیده تغییر   
// // // 

 // // // با م لفه های اجتماعی سالمت انیدانشجو ییآشنا 8

9 
با اصول و روش های ارزیاابی تاأبیر    انیدانشجو ییآشنا

 اجتماعی
// // // 

10 
با اصول و روش های ارزیاابی تاأبیر    انیدانشجو ییآشنا

 اجتماعی
// // // 

 // // // با مردم نگاری در سالمت انیدانشجو ییآشنا 11

 // // // با مردم نگاری در سالمت انیدانشجو ییآشنا 12

 // // // بررسی کار عملی دانشجویان 13

 // // // بررسی کار عملی دانشجویان 14

 // // // بررسی کار عملی دانشجویان 15

 // // // بررسی کار عملی دانشجویان 16

 // // // بررسی کار عملی دانشجویان 17

 // // // بررسی کار عملی دانشجویان 18

 // // // بررسی کار عملی دانشجویان 19

 // // // بررسی کار عملی دانشجویان 20

 

 با آرزوی سالمتی برای شما

 دکتر فرزاد جلیلیان


