
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 

 معرفی درس:

 

آشنائی دانشجویان با مفاهیم کلی جامعه شناسی و روشهای مطالعه تاثیر وکنش متقابل جامعه 

و  مسائل اجتماعی از سوی دیگر بمنظور درک بهتر تغییر رفتار  و های اجتماعی از یک سووپدیده 

 تناسب نیازهای جامعه.به  ارائه خدمات بهداشتی 

 
 

 

 

 

 

 بهداشت عمومی کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:               بهداشت عمومیگروه آموزشی:    بهداشت          دانشکده :   

 2 :  تعداد واحد سالمت جامعه شناسی  :  نام درس

 نظری  نوع واحد :

 10-12سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 مجازی  –دانشکده بهداشت اوز  مکان برگزاری:

                                              دکتر راضیه ذوالقدرمسئول برنامه :  

 raziezolghadr@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                           52519272:    دانشکده شماره تماس

                    دکتر راضیه ذوالقدر   مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 raziezolghadr@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                   52519272شماره تماس دانشکده: 

 دکتر راضیه ذوالقدر تهیه و تنظیم : 

 1/6/99بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 

 

 

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 مفهوم جامعه شناسی و جامعه شناسی پزشکی : تعریف از دیدگاههای مختلف  (1

 تاریخچه جامعه شناسی و جامعه شناسی پزشکی  (2

 مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی  (3

 مفهوم فرهنگ و فرهنگ سالمت  (4

 نقش فرهنگ و فرهنگ پذیری در سالمت  (5

 نهادهای اجتماعی  (6

 نقش نهادها  (7

 گروه اجتماعی  (8

 طبقه اجتماعی  (9

 موسسات اجتماعی  (10

 مفهوم ارزش و اهمیت آن در سالمت  (11

 روستایی  جامعه –جامعه شهری  (12

 علل اجتماعی بیماریها  (13

 مبانی و الگوهای اجتماعی بیماریها  (14

 مفهوم دگرگونی و تغییر در جامعه شناسی  (15

 مفهوم طبقه و خرده فرهنگ  (16

 مدل های بیماری  (17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 هدف كلي 
 

 مفهوم جامعه شناسی و جامعه شناسی پزشکی : تعریف از دیدگاههای مختلف 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .جامعه شناسی را از دیدگاههای مختلف تعریف کند 

  .جامعه شناسی پزشکی را از دیدگاههای مختلف تعریف کند 

 

 هدف كلي 
 

 تاریخچه جامعه شناسی و جامعه شناسی پزشکی 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .تاریخچه کلی جامعه شناسی را بیان کند 

  .نحوه پیدایش جامعه شناسی پزشکی را توضیح دهد 

 هدف كلي 
 

 مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را نام برده و توضیح دهید. مفاهیم و اصطالحات رایج در جامعه شناسی 

   .جامعه شناسی سالمت و بیماری را نام برده و توضیح دهید 

 هدف كلي 
 

 مفهوم فرهنگ و فرهنگ سالمت 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  فرهنگ را تعریف کند 

  .مفهوم فرهنگ سالمت را توضیح دهد 

  .انواع فرهنگ را نام برد 

 
 هدف كلي 

 

 نقش فرهنگ و فرهنگ پذیری در سالمت 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 رهنگ در سالمت و بیماری را توضیح دهد. نقش ف 



  .فرهنگ پذیری را تعریف کند 

 هدف كلي 
 

 نهادهای اجتماعی 

  اهداف اختصاصي 

  . نهادهای اجتماعی رایج در جامعه را نام برد 

  .کارکرد نهادهای اجتماعی جامعه را تشخیص دهد 

  .پایگاه نهادهای اجتماعی را معین نماید 

  .مظاهر خارجی نهادها را تشخیص دهد 

 هدف كلي 
 

 نقش نهادها 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .نقش نهادها در سالمت و بیماری را تبیین کند 

 هدف كلي 
 

 گروه اجتماعی 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  . انواع گروهها را نام برد 

  .نقش گروهها در سالمت و بیماری را تبیین کند 

 هدف كلي 
 

 طبقه اجتماعی 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 طبقه اجتماعی را تعریف کند. 

 چگونگی طبقه بندی افراد در جامعه را مشخص سازد. 

 اهمیت طبقه اجتماعی را در سالمت تبیین کند. 

 هدف كلي 
 

 موسسات اجتماعی 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .موسسات اجتماعی را نام برد 

  .کارکرد موسسات اجتماعی در سالمت را بیان نماید 

 هدف كلي 
 



 مفهوم ارزش و اهمیت آن در سالمت 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .ارزش را تعریف کند 

  .هنجار و ناهنجاری در جامعه را تشخیص دهد 

  .اهمیت ارزش یا هنجار را در پیشگیری از بیماریها تبیین کند 

 هدف كلي 
 

 جامعه روستایی  –جامعه شهری 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .جامعه شهری و روستایی را از نظر توزیع بیماریها تبیین کند 

  .ویژگی های جوامع شهری و روستایی را از نظر سالمت و بیماری توضیح دهد 

 هدف كلي 
 

 علل اجتماعی بیماریها 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .مولفه های اجتماعی سالمت را تشخیص دهد 

  .میزان و نقش هر یک از مولفه ها را در ایجاد بیماری توضیح دهد 

  .دیدگاههای مختلف در مولفه های اجتماعی سالمت را تبیین کند 

 هدف كلي 
 

 مبانی و الگوهای اجتماعی بیماریها 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 م مبانی اجتماعی بیماری را بیان کند. مفاهی

 انواع الگوهای اجتماعی بیماری ها را نام برد. 

 هدف كلي 
 

 مفهوم دگرگونی و تغییر در جامعه شناسی 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دگرگونی و تغییر در جامعه شناسی را تعریف کند. 

 انواع دگرگونی را نام برده و نقش آن در ایجاد سالمتی و بیماری توضیح دهد. 

 هدف كلي 
 

 مفهوم طبقه و خرده فرهنگ 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 طبقه را تعریف کند.

 خرده فرهنگ را تعریف کند. 

 چگونگی پیدایش خرده فرهنگ و طبقات و نقش آنها را در سالمت تفسیر کند. 



 هدف كلي 
 

 مدل های بیماری 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع مدل های بیماری را توضیح دهد. 

 دیدگاههای مختلف مدل های بیماریها را بیان کند. 

 مدل های مختلف بیماری را مقایسه کرده و مورد نقد و بررسی قرار دهد. 
 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 چاپ مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

سازمان بهزیستی کشور، –محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

 ، اول 1387

فصل مربوط به الگوها و مدلهای 

 بیماریها 

فصول مربوط به مبانی جامعه  ، آخرین چاپ1394طهوری، جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی، 

 شناسی 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

  



 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، فیلم آموزشی جزوه،اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

جداگانه برای ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 

 

 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
20/7/99تا  14/7/99از  24/7/99تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تکلیف اول 

 کالسی

کوتاه شرح دهید که مفهوم این عبارت در این تکلیف در یک پاراگراف 

اند. زمان به وجود آمدههای درسی زیادی به صورت همبرنامه" چیست؟

"ها باید همگرا و همسان شوند.تمام این برنامه  

در مورد کوریکولوم رشته پزشکی )یا اگر آشنایی شما کافی نیست 

:  برنامه کوریکولوم رشته خودتان( مصادیقی برای موارد زیر ذکر نمایید

برنامه درسی طراحی ، برنامه درسی مخفی ، رسمی درسی رسمی و غیر

برنامه درسی بی اثرو  شده، آموزش داده شده و مورد سنجش واقع شده  

 تا 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

1 

 

تکلیف اول 

 کالسی 

مفاهیم و سوال در رابطه با   3هر کدام از دانشجویان 

همراه با پاسخ صحیح  طرح کنند اصطالحات جامعه شناسی  

تا  9/7/99

20/7/99  

27/7/99  
مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

2 
تکلیف دوم 

 کالسی 

وضیح هرکدام از دانشجویان یک پاراگراف در رابطه با نهادهای اجتماعی ت

 دهند. 

تا  29/7/99

10/8/99  

17/8/99 مرور فصل  

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

3 
تکلیف سوم 

 کالسی 

هرکدام از دانشجویان یک پاراگراف در رابطه با طبقه اجتماعی توضیح 

 دهند.

تا  20/8/99

30/8/99  

10/9/99 مرور فصل  

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

تکلیف  4

چهارم 

 کالسی 

تفاوت اساسی جامعه شهری و روستایی را شرح  4هرکدام از دانشجویان 

 دهند. 

تا  4/9/99

15/9/99  

22/9/99 مرور فصل  

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره5 آزمون میان ترم

 نمره 10 آزمون پایان ترم

 نمره2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره  3 تکالیف و سایر فعالیت ها
 

 

 

 مقررات 

 مطابق قوانین آموزشی حداقل نمره قبولي                                         

 مطابق قوانین آموزشی            تعداددفعات مجاز غيبت در كالس           

 
 سالمتجامعه شناسی  درس زمانبندي جدول

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه

 مدرس
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

25/6/99 
10-12 

مفهوم جامعه 

شناسی و 

جامعه شناسی 

پزشکی : 

تعریف از 

دیدگاههای 

 مختلف 

 مجازی دکتر ذوالقدر

وتر، ناارم یکااامپ

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  
آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

1/7/99  12-10 تاریخچه جامعه  

شناسی و 

جامعه شناسی 

 پزشکی 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  غیاب حضورو

8/7/99  12-10 مفاهیم و  

اصطالحات 

 جامعه شناسی 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب



15/7/99  12-10 مفهوم فرهنگ  

و فرهنگ 

 سالمت 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

22/7/99  12-10 نقش فرهنگ و  

فرهنگ پذیری 

 در سالمت 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  غیابحضورو 

29/7/99  12-10 نهادهای  

 اجتماعی 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

6/8/99  12-10 کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر نقش نهادها  

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

میاااانترم،  آزماااون

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

13/8/99  12-10 کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر گروه اجتماعی  

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

20/8/99  12-10 کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر طبقه اجتماعی  

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

21/8/99  12-10 موسسات  

 اجتماعی 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

27/8/99  12-10 مفهوم ارزش و  

اهمیت آن در 

 سالمت 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

4/9/99  12-10 جامعه شهری  

جامعه  –

 روستایی 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

11/9/99  12-10 علل اجتماعی  

 بیماریها 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

18/9/99  12-10 مبانی و  

الگوهای 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  



اجتماعی 

 بیماریها 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

  حضورو غیاب

25/9/99  12-10 مفهوم  

دگرگونی و 

تغییر در جامعه 

 شناسی 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

2/10/99  12-10 مفهوم طبقه و  

 خرده فرهنگ 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

9/10/99  12-10 کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر مدل های بیماری  

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

 

 


