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 بسمعه تعالی

 بهداشت دانشکدهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، 

 گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
 

          ندارد :درس پیش نیاز                             سالمت یجامعه شناس: عنوان درس

  و ارتقاء سالمتبهداشت  اول آموزش ترم وستهیپارشد ناان کارشناسی ی: : دانشجومخاطبان

 1000-1001 :اولنیمسال      10:00تا  00:00شنبه ساعت یک: زمان ارائه درسواحد عملی(   5/0واحد نظری +  5/1)واحد  2 :تعداد و نوع واحد

 15تا  15/0از ساعت  هاشنبهچهار ساعت پاسخگویی به سؤاالت فراگیر:

بهداشت آموزش گروه  دانشیارسالمت؛  یاستگذاریس MPHسالمت و  یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکتر مهدی میرزایی علویجهدکتر  س:مدر

 کرمانشاه( یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشک ؛و ارتقای سالمت

 : شرح درس

 یمؤثر بر سالمت و سبک زندگ یو جامعه شناخت ی،  عوامل اجتماعیاجتماع یهامؤلفهسالمت، فرهنگ،  یاجتماع یران را با مبانیفراگ

 .ندینمایمسب ک یل رفتار اجتماعیتحل یو توانائ شوندیمت آشنا یبه خدمات، عدالت و جنس یل فرهنگ، سواد، دسترسیاز قب

 :اهداف کلی جلسات

 سالمت یمفهوم جامعه شناس .1

 در سالمت یجامعه شناخت دگاهید .2

 ت فرهنگ در سالمت  یو اهم نقش .3

 در فرهنگ سالمت هاآناربرد کو  یجامعه شناخت یهاهینظرسالمت،  یاجتماع یهاهینظر .0

 ت فرهنگ در سالمت  یو اهم نقش .5

 یفرهنگ سازمان مفهوم .6

 ر  ییده تغیدر برابر پد یمقاومت اجتماع عوامل .7

 سالمت یاجتماع یهامؤلفه .0

 یر اجتماعیتأث یابیارز یهاروشو  اصول .9

 یر اجتماعیتأث یابیارز یهاروشو  اصول .10

 در سالمت ینگار مردم .11

 در سالمت ینگار مردم .12

 )کار عملی( 20الی  13       
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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 ل:هدف کلی جلسه اوّ

 سالمتمفهوم جامعه شناسی با  انیدانشجو آشنایی -1

 ل:اهداف ویژه جلسه اوّ

 . دهد حیتوضجامعه شناسی  تیاهم مورد در -1

 .دهد حیتوض جامعه شناسی سالمت تیاهم مورد در -2

 .کند فیتعر راجامعه شناسی سالمت  -3

 .دهد شرح راتاریخچه جامعه شناسی  یچگونگ -0

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تعریف نماید.و اهمیت آن جامعه شناسی سالمت 

 .شرح دهدرا تاریخچه جامعه شناسی سالمت 

 

 :مدوّهدف کلی جلسه 

 در سالمت یدگاه جامعه شناختیبا د انیدانشجو ییآشنا -1

 :مدوّاهداف ویژه جلسه 

 . دهد حیتوض یدگاه جامعه شناختید تیاهم مورد در -1

 .دهد حیتوض در سالمت یدگاه جامعه شناختید تیاهم مورد در -2

 بر سالمت را توضیح دهد. مؤثرعوامل ل یتحل یبرا یمهم جامعه شناس یة هاینظر -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بر سالمت را توضیح دهد. مؤثرعوامل ل یتحل یبرا یمهم جامعه شناس یة هاینظر -1

 سالمت را شرح دهد.  شناسیجامعه رایج  یهادگاهید -2

 
 

 :مسوّهدف کلی جلسه 

 ت فرهنگ در سالمت  یبا نقش و اهم انیدانشجو ییآشنا -1

 :موّساهداف ویژه جلسه 

 فرهنگ را تعریف کند. -1

 عناصر فرهنگی را شرح دهد. -2

 را شرح دهد. یارتباط فرهنگ و سالمت -3

 را توضیح دهد. هنجارهاو  هاارزش، یریجامعه پذمفاهیم  -0

 را توضیح دهد. سالمتبا  ارتباط آن و ینقش اجتماع -5

 را شرح دهد. ر فرهنگییتغچگونگی  -6

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ی را شرح دهد.ارتباط فرهنگ و سالمتفرهنگ و عناصر فرهنگی و  -1

 را توضیح دهد. هنجارهاو  هاارزش، یریجامعه پذمفاهیم  -2

 را توضیح دهد. سالمتبا  ارتباط آن و ینقش اجتماع -3
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 :چهارمهدف کلی جلسه 

 سالمتدر فرهنگ  هاآناربرد کو  یجامعه شناخت یهاهینظر سالمت، یاجتماع یهاهینظربا  انیدانشجو ییآشنا -1

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 را توضیح دهد. سالمت یاجتماع یهاهینظر -1

 را شرح دهد. یجامعه شناخت یهاهینظر -2

 را توضیح دهد. سالمتدر فرهنگ  یجامعه شناخت یهاهینظراربرد ک -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد. یجامعه شناخت یهاهینظر -1

 را شرح دهد. سالمتدر فرهنگ  یجامعه شناخت یهاهینظراربرد ک -2

 

 

 

 هدف کلی جلسه پنجم:

 ت فرهنگ در سالمت  یبا نقش و اهم انیدانشجو ییآشنا -1

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 را شرح دهد.  سالمت یفرهنگ یهاهیال -1

 را تعریف کند. یتنوع فرهنگ -2

 را شرح دهد. ارتباط جو با فرهنگ سالمت -3

 را شرح دهد.  فرهنگ سالمت یل دهکش -0

 شکل گیری مفهوم ارتقاء سالمت از دیدگاه جامعه شناسی را شرح دهد.  -5

 :قادر باشددر پایان دانشجو 

 را شرح دهد. یتنوع فرهنگو  یفرهنگ یهاهیال -1

 شکل گیری مفهوم ارتقاء سالمت از دیدگاه جامعه شناسی را شرح دهد.  -2

 را شرح دهد. ارتباط جو با فرهنگ سالمت -3

 

 

 هدف کلی جلسه ششم:

 با مفهوم فرهنگ سازمانی انیدانشجو ییآشنا -1

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 را تعریف کند.  یفرهنگ سازمان -1

 شرح دهد. را یمفهوم، عوامل و اجزاء  فرهنگ سازمان -2

 را بیان کند.در  ارتقاء سالمت  ینقش فرهنگ سازمان -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تعریف کند.  یفرهنگ سازمان -1

 شرح دهد. را یمفهوم، عوامل و اجزاء  فرهنگ سازمان -2

 را بیان کند.در  ارتقاء سالمت  یفرهنگ سازماننقش  -3
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 هدف کلی جلسه هفتم:

 ر  ییده تغیدر برابر پد یآشنایی دانشجویان با عوامل مقاومت اجتماع -1

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 مفهوم تغییر اجتماعی را شرح دهد. -1

 را توضیح دهد.در جامعه  یل رفتار و سبک زندگکنحوه ش -2

 ر را شرح دهد.ییده تغیدر برابر پد یعوامل مقاومت اجتماع -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم تغییر اجتماعی را شرح دهد. -1

 را توضیح دهد.در جامعه  یل رفتار و سبک زندگکنحوه ش -2

 ر را شرح دهد.ییده تغیدر برابر پد یعوامل مقاومت اجتماع -3

 

 هدف کلی جلسه هشتم:

 سالمت یاجتماع یهامؤلفهآشنایی دانشجویان با  -1

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 را شرح دهد.سالمت  یاجتماع یهامؤلفه -2

 را توضیح دهد.سالمت  یاجتماع یهامؤلفهتاریخچه شکل گیری  -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد.سالمت  یاجتماع یهامؤلفه -2

 را توضیح دهد.سالمت  یاجتماع یهامؤلفهتاریخچه شکل گیری  -3

 

 هدف کلی جلسه نهم و دهم:

 یر اجتماعیتأث یابیارز یهاروشآشنایی دانشجویان با اصول و  -1

 :نهم و دهماهداف ویژه جلسه 

 را شرح دهد.اجتماعی  ریتأثمفهوم ارزیابی  -1

 را توضیح دهد. یاجتماع ریتأث یابیارزتاریخچه شکل گیری  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد.اجتماعی  ریتأثمفهوم ارزیابی  -1

 را توضیح دهد. یاجتماع ریتأث یابیارزتاریخچه شکل گیری  -2

 

 و دوازدهم: ازدهمیهدف کلی جلسه 

 در سالمت یبا مردم نگار انیدانشجو ییآشنا -1

 :و دوازدهم ازدهمیاهداف ویژه جلسه 

 را تعریف کند.مردم نگاری  -1

 تاریخچه شکل گیری مردم نگاریرا توضیح دهد. -2

 را شرح دهد. در سالمت یمردم نگار یدیلکم یت، اصول، مفاهیاهم -3

 را شرح دهد. و گزارش یک مطالعه مردم نگاریمراحل انجام  -0

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

 مردم نگاریرا توضیح دهد.تاریخچه شکل گیری  -2

 را شرح دهد. در سالمت یمردم نگار یدیلکم یت، اصول، مفاهیاهم -3
 

 :قسمت عملی
 

 یاز آن موضوع در بستر اجتمااع  یلیتحل یمردم نگار یریارگکرا انتخاب و با به  سالمتک موضوع یان یدانشجودر قسمت واحد عملی 

 .  دنیالس ارائه نماکدر   یار هائکل و راهیبر آن  تحل مؤثر یهامؤلفهو  یت اجتماعیبا مشخص نمودن وضع
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2. Wilkinson, R & Marmot, M, Social determinants of health: the solid facts, Latest edition  
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 روش تدریس:

 «سخنرانی، بحث گروهی، ایفای نقش، مشارکت فردی و گروهی»

 

 وسایل آموزشی:

 «تخته سفید، ویدیو پروژکتور، رایانه»

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ (درصد حسب بر) کل نمره از سهم روش آزمون

  از جلسه سوم تا انتهای ترم نمره 2 ترکیبی یادورهی هاآزمون

  جلسه هشتم نمره 0 ترکیبی ترمانیم آزمون

   نمره 5 پروژه کار عملی

  آموزش دانشکده اعالم خواهد کرد نمره 9 ترکیبی ترمانیپا آزمون

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

  :رودیمان محترم انتظار یاز دانشجو

 ق در جلسات درس داشته باشند.یمنظم و دقحضور  -1

 ند.یت نماکمشار یآموزش یهاتیفعالو  یگروه یهابحثدر  -2

 را داشته باشند. یبه سؤاالت مبحث قبل ییپاسخ گو یدر هر جلسه آمادگ -3

 ند.یاستفاده نما یمعتبر علم یهاتیساگر منابع و یاز د -0

 ند.یالس خاموش نماکتلفن همراه خود را در  -5

 دکتر مهدی میرزایی علویجه ی مدرس:ام و امضان

 دکتر فرزاد جلیلیان ی مدیر گروه:ام و امضان

 صفری ایرؤدکتر  دانشکده: EDOی مسئول ام و امضان

 :لاارس ریخات   : لاارس ریخات  1000ششم شهریور ماه : تحویل ریخات

 : امضا و گروه مدیر ییدتأ  )اولین بار تدریس توسط استاد مربوطه( □خیر   ■بله: شده تدوین بار اولین برای درس طرح آیا
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 سالمت یجامعه شناس درس بندی نازم جدول

 11، کالس شماره 00/10تا  00/00شنبه یک :جلسه عتاس و روز

 مدرس جلسه هر موضوع ریخات جلسه

 دکتر مهدی میرزایی علویجه مفهوم جامعه شناسی سالمت 21/06/1000 1

 دکتر مهدی میرزایی علویجه در سالمت یدگاه جامعه شناختید 21/06/1000 2

 دکتر مهدی میرزایی علویجه ت فرهنگ در سالمت  ینقش و اهم 20/06/1000 3

اربرد کو  یجامعه شناخت یهاهینظر سالمت، یاجتماع یهاهینظر 20/06/1000 0

 سالمتدر فرهنگ  هاآن

 دکتر مهدی میرزایی علویجه

 دکتر مهدی میرزایی علویجه ت فرهنگ در سالمت  ینقش و اهم 00/0/1000 5

 دکتر مهدی میرزایی علویجه مفهوم فرهنگ سازمانی 00/0/1000 6

 دکتر مهدی میرزایی علویجه ر  ییده تغیدر برابر پد یعوامل مقاومت اجتماع 11/07/1000 7

 میرزایی علویجهدکتر مهدی  سالمت یاجتماع یهامؤلفه 11/07/1000 0

 دکتر مهدی میرزایی علویجه یر اجتماعیتأث یابیارز یهاروشاصول و  10/07/1000 9

 دکتر مهدی میرزایی علویجه یر اجتماعیتأث یابیارز یهاروشاصول و  10/07/1000 10

 دکتر مهدی میرزایی علویجه در سالمت یمردم نگار 25/07/1000 11

 دکتر مهدی میرزایی علویجه در سالمت یمردم نگار 25/07/1000 12

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 09/00/1000 13

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 16/00/1000 10

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 23/00/1000 15

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 30/00/1000 16

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 07/09/1000 17

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 10/09/1000 10

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 05/10/1000 19

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 12/10/1000 20

 

 


