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 مدرس: دکتر تقدیسی                                                 جامعه شناسی سالمت نام درس:

 نداردپیش نیاز یا همزمان:

 واحد 2تعداد واحد:

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

 اهداف کلی درس:

 سالمت فردی و جمعی آشنايی فراگير با مفاهيم و رويکردهای مدرن جامعه شناسی در ارتباط با -

 جامعه شناسی سالمت و مؤلفه های اجتماعی سالمت و نظريات آشنايی فراگير با اصول و مبانی -

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

افراد و ايجاد مهارت در فراگير در شناسايی مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر اتخاذ رفتارهای غيرسالم توسط  -

 جامعه

 شرح درس:

اين درس نظری فراگيران را با عوامل اجتماعی و جامعه شناختی مؤثر بر سالمت و سبب  ننبدگی ان يبيبل    

فرهنگ، سواد، دسترسی به خدمات، عدالت و جنسيت آشنا می نمايد. همچنبين دانبو و نشبر  و مهبارت     

قبا  سبالمت در سب ور فبردی، گروهبی و      النم برای کنترل و مديريت مؤلفه های اجتمباعی در راسبتای ارت  

 اجتماعی را به آنها می آموند.

 (ساعت نظری 21) رئوس مطالب:

 اهداف موضوع جلسات

را  سالمت در شناختی جامعه ديدگاه سالمت در شناختی جامعه دیدگاه - اول

 تبيين نمايد

 توضيح دهد سالمت در فرهنگ نقو سالمت در فرهنگ نقش - دوم

 و زنان بهداشت)سالمت در تجنسی نقش - سوم

 (مردان بهداشت

 ننان بهداشت)سالمت در جنسيت نقو

 تبيين نمايد. (مردان بهداشت و

 بر شمارد. سالمت اجتماعی های مؤلفه سالمت اجتماعی هاي مؤلفه - چهارم

 سالمت و  مقررات و يوانين سياست، سالمت و  مقررات و قوانین سیاست، - پنجم

 بيان نمايد.

 توضيح دهد. بشر حقوق و سالمتراب ه  بشر حقوق و سالمت - ششم
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 فقر،) آن هاي شاخص و سالمت در نابرابري- هفتم

 ...( نژاد مهاجرت،

 آن های شاخص و سالمت در نابرابری

 را بر شمارد. ...( نژاد مهاجرت، فقر،)

را توضيح  نندگی سب  و جامعه رفتار، زندگی سبک و جامعه رفتار، - هشتم

 دهد.

نظریه هاي جامعه شناسی  - نهم

 کارکردگرایی

 مانند شناسی جامعه های نظريه

 .ر بردارا در جامعه بک کارکردگرايی

را تحليل  سالمت اجتماعی تئوريهای سالمت اجتماعی تئوریهاي - دهم

 نمايد.

را ترکيب  سالمت و نشاری مردمراب ه  سالمت و نگاري مردم - یازدهم

 نمايد.

پروژه ها را  SIAاجتماعی تأثير ارنيابی SIAاجتماعی تأثیر ارزیابی - دوازدهم

 انجام دهد.

را تجزيه و تحليل  اجتماعی اپيدميولوژی اجتماعی اپیدمیولوژي - سیزدهم

 نمايد.

را تحليل  سالمت و اجتماعی هنجارهای سالمت و اجتماعی هنجارهاي - چهاردهم

 نمايد.

 را ارنيابی نمايد. جتماعیا سرمايه اجتماعی سرمایه - پانزدهم

را در پروژه ها بکار  اجتماعی حمايت اجتماعی حمایت - شانزدهم

 گيرد.

 ارنشيابی نهايی ارزشیابی - هفدهم

 

 ساعت(: 71واحد عملی)

ببه کبارگيری ابزارهبای مربوتبه تحليلبی ان      و ببا   ان بين موضوعات فوق، دانشجويان عنوانی را انتخاب کبرده 

داشبته باشبند)مانند ببه کبار گيبری ابزارهبای ارنيبابی تباثير اجتمباعی، تحليبل            موضوع در بستر اجتماعی

 ...( ، شاخص های نابرابری جنسيت،سرمايه اجتماعی و حمايت اجتماعی

 منابع درس:

 جزوات درسی-
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2-Robin Bunton, Sarah, The sociology of health promotion, latest Edition 

3- Wilkinson, R & Marmot, M, Social determinants of health: the solid facts, 

Latest edition 

4-. R., Nettleton, S., & Burrows, R. The Sociology of Health Promotion ,Latest 

edition 

5- Wilkinson, R & Marmot, M, Social determinants of health: the solid facts, 

Latest edition 

 انشجو:ارزیابی د شیوه

 ارنشيابی دانشجو  با ترکيبی ان روشهای نير خواهد بود:

 ارنيابی تشخيصی اوليه با کم  پيو آنمونهای دانشی و نشرشی انجام خواهد شد.

 پروژه های کاربردی سرکالس ارائه شده و بانخورد ان ساير دانشجويان گرفته شود و امتيان تعلق گيرد.

پبروژه هبای   تکبالي  ) ، ارنشبيابی فعاليبت هبای کالسبی    ،ر کالسور مبنظم د ضب حهای ديشر شبامل   ارنيابی

 امتحبان ميبان تبرم وامتحبان پايبان تبرم      وميبان دوره،  های مرحله ای و پرسو های کالسی آنمون،درسی(

 .خواهدبود

  


