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 مدرس: دکتر تقدیسی                                                اجتماع محور سالمتارتقاء  نام درس:

 جامعه شناسی سالمت پیش نیاز یا همزمان:

 واحد 2تعداد واحد:

 واحد( 5.1عملی) -واحد( 5.1)نظرینوع واحد:

 اهداف کلی درس:

 مت اجتماع محورارتقاء سالآشنايی فراگير با مفاهيم و رويکردهای  -

 محور اجتماع سالمت ارتقاء و نظريات آشنايی فراگير با اصول و مبانی  -

 سالمت و ارتقاء ايجاد مهارت در فراگير جهت کنترل و تغيير در مؤلفه های اجتماعی -

و ارتقاء سالمت  ايجاد مهارت در فراگير در شناسايی مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر اتخاذ رفتارهای سالم  -

 و جامعه گروه هاتوسط 

 شرح درس:

رفترار  ، تغييرر فرهنرگ  ، سازمانی از قبيل فرهنگ محور اجتماع سالمت ارتقاءاين درس نظری فراگيران را با 

و آشنا می نمايد. همچنين دانش و نگرش و مهارت الزم برای کنترل و مرديريت   رهبری و سالمت، سازمانی

 در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی را به آنها می آموزد.در راستای ارتقاء سالمت  مهندسی رفتار و فرهنگ

 (ساعت نظری 21) رئوس مطالب:

 اهداف موضوع جلسات

 اول

 

 سالمت فرهنگ طراحی  نیازهاي پیش -

 

 تحليل در افراد سازمانی و فرهنگی رفتار الگوهای

 ها را توضيح دهد. سيستم

 

المت را تبيين سازمانی س  فرهنگ طراحی فرآيند سازمانی فرهنگ - دوم

 نمايد.

 

 سالمت را تبيين نمايد. فرهنگ سيستم سالمت فرهنگ - سوم

 

 نمايد. فسيرسالمت را ت فرهنگ تغيير فرايند فرهنگ تغییر - چهارم
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 سالمت فرهنگ

سالمت بکار  فرهنگ رفتار سازمانی در ارتقاء نقش سالمت فرهنگ در سازمانی رفتار - پنجم

 گيرد.

 

سالمت را تبيين  فرهنگ ايجاد در رهبری نقش سالمت فرهنگ ایجاد در رهبري نقش - ششم

 نمايد.

سالمت را  مديريت سيستم در پذيری مسئوليت سالمت مدیریت سیستم در پذیري مسئولیت - هفتم

 توضيح دهد.

 فرهنگ طراحی مبناي اجتماعی نیازسنجی - هشتم

 سالمت

سالمت  فرهنگ طراحی مبنای اجتماعی نيازسنجی

 کارگيرد.را ب

 سالمت را توضيح دهد. فرهنگ مدلهای سالمت فرهنگ مدلهاي - نهم

 سالمت انجام دهد. اثرات ارزيابی سالمت اثرات ارزیابی - دهم

شواهد را انجام  بر مبتنی  سالمت فرهنگ طراحی شواهد بر مبتنی  سالمت فرهنگ طراحی - یازدهم

 دهد.

 سالمت را برشمارد. و گروه رفتار مبانی سالمت و گروه رفتار مبانی - دوازدهم

 سالمت را تبيين نمايد. در تيم مبانی سالمت در تیم مبانی - سیزدهم

 سازمانها را تحليل نمايد. در  سالمت تيم تشکيل سازمانها در  سالمت تیم تشکیل - چهاردهم

 غیررسمی سیستماتیک آموزش - پانزدهم

 سالمت

ا بکار سالمت ر غيررسمی سيستماتيک آموزش

 گيرد.

 سالمت را برشمارد. و گروه رفتار مبانی سالمت و گروه رفتار مبانی - شانزدهم

 ارزشیابی نهایی ارزشیابی - هفدهم

 

 (: ساعت51)عملی واحد

 بستر در موضوع از تحليلی مربوطه ابزارهای کارگيری به با و کرده انتخاب را عنوانی دانشجويان فوق، موضوعات بين از

 حمايت و اجتماعی جنسيت،سرمايه تحليل اجتماعی، تاثير ارزيابی ابزارهای گيری کار به مانند)باشند تهداش اجتماعی

 ...(  نابرابری های شاخص اجتماعی،

 :درس منابع

 درسی جزوات-
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 ارزیابی دانشجو: شیوه

 ارزشيابی دانشجو  با ترکيبی از روشهای زير خواهد بود:

 يابی تشخيصی اوليه با کمک پيش آزمونهای دانشی و نگرشی انجام خواهد شد.ارز

 پروژه های کاربردی سرکالس ارائه شده و بازخورد از ساير دانشجويان گرفته شود و امتياز تعلق گيرد.

پرروژه هرای   تکرالي  ) ، ارزشريابی فعاليرت هرای کالسری    ،ور مرنظم در کالس ضر حهای ديگر شرامل   ارزيابی

 امتحران ميران تررم وامتحران پايران تررم      وميران دوره،  های مرحله ای و پرسش های کالسی نآزمو،درسی(

 .خواهدبود

  


