
 فرم طرح درس دوره
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

  جامعه شناسی پزشکینام درس :  

 8-11ساعت ها ، دوشنبه  تاریخ برگزاری : 1965-69سال تحصیلی  دوم نیمسال طول دوره :

 دانشکده بهداشت محل برگزاری : واحد نظری 2تعداد واحد :

 ندارد پیش نیاز : عبدالرحمان چرکزیدکتر  گروه مدرسین :

 Charkazi@goums.ac.ir تغذیه ترم دوم پیوستهکارشناسی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :
 

 ف کلی :اهدا

کلی جامعه شناسی و روش های مطالعه و تاثیر و کنش متقابل جامعه  و پدیده های اجتماعی از یک سو  و مفاهیم آشنایی دانشجویان با .1

تغذیه ای از سوی دیگر به منظور درک بهتر مشکالت تغذیه ای و ارائه خدمات تغذیه ای به –مسائل بهداشتی از یک سو و مسائل بهداشتی 

 تناسب نیازهای جامعه

 

 : در راستای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابند دانشجویان پس از طی دوره بایداهداف اختصاصی : 

  تاریخچه جامعه شناسی و مفاهیم و اصطالحات آن را توضیح دهد. .1

 . فرهنگ و زندگی اجتماعی را توضیح دهد .2

  را بیان کند. فرهنگ فردی و گروهی  .9

 شریح کند.ت اجتماعی و موسسات اجتماعی رامفاهیم نهادهای اجتماعی، گروه اجتماعی ، طبقه  .4

 توضیح دهد. ارزش یا هنجار اجتماعی را .5

 ویژگی های جوامع شهری و روستایی ایران را تشریح کند. .9

 توضیح دهد.را و اصطالحات جامعه شناسی پزشکی  تاریخچه، مفاهیم  .7

 را بیان کند. علل اجتماعی و مبانی اجتماعی بیماریها   .8

 .را تشریح کند اری هاالگوی اجتماعی بیم  .6

 را توضیح دهد. جمعیتی بر الگوی بیماری ها  -اجتماعی -تاثیر دگرگونی های تاریخی .11

 .را توضیح دهد تاثیر طبقه اجتماعی و خرده فرهنگها بر الگوی بیماری و مدل های بیماری .11

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 دکتر عبدالرحمان چرکزی تاریخچه جامعه شناسی و مفاهیم و اصطالحات آن 11-8 18/11/1965 1

 دکتر عبدالرحمان چرکزی تعریف فرهنگ  خرده فرهنگ و زندگی اجتماعی 11-8 25/11/1965 2

 دکتر عبدالرحمان چرکزی و گروهی  تعریف و شناخت فرهنگ فردی 11-8 2/12/1965 9

گروه اجتماعی ، طبقه اجتماعی و موسسات  نهادهای اجتماعی، تعریف  11-8 6/12/1965 4

 اجتماعی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی تعریف ارزش ، هنجار اجتماعی 11-8 19/12/1965 5

 دکتر عبدالرحمان چرکزی ویژگی های جوامع شهری و روستایی ایرانآشنایی  11-8 29/12/1965 9

 دکتر عبدالرحمان چرکزی میان ترمامتحان  11-8 14/1/1969 7

 دکتر عبدالرحمان چرکزی علل اجتماعی بیماریها 11-8 21/1/1969 8

 دکتر عبدالرحمان چرکزی مبانی اجتماعی بیماریها 11-8 27/1/1969 6

 دکتر عبدالرحمان چرکزی الگوی اجتماعی بیماری ها 11-8 4/2/1969 11

 دکتر عبدالرحمان چرکزی (1جمعیتی بر الگوی بیماری ها) –اجتماعی  -تاثیر دگرگونی های تاریخی 11-8 11/2/1969 11

 دکتر عبدالرحمان چرکزی (2جمعیتی بر الگوی بیماری ها) –اجتماعی  -تاثیر دگرگونی های تاریخی 11-8 18/2/1969 12

 دکتر عبدالرحمان چرکزی (1) بیماریتاثیر طبقه اجتماعی و خرده فرهنگها بر الگوی  11-8 25/2/1969 19

 دکتر عبدالرحمان چرکزی (2) تاثیر طبقه اجتماعی و خرده فرهنگها بر الگوی بیماری 11-8 1/9/1969 14



 دکتر عبدالرحمان چرکزی های بیماری مدل  11-8 8/9/1969 15

  تعطیل رسمی 11-8 15/9/1969 19

 دکتر عبدالرحمان چرکزی اشکال جمع بندی و مرور مطالب و رفع  22/9/1969 17
 

 ، بحث گروهی، پرسش و پاسخ سخنرانی روش تدریس : 

 سیاست ها و قوانین کالس :

 . غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد.1

 . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد2

 . خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو9

 : دانشجو ایف و تکالیفظو

 . رعایت نظم و انضباط در کالس1

 و پاسخ به سئواالت  . مشارکت فعال در بحث گروهی2

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

  درصد 21    . حضور فعال و موثر در کالس1

 درصد 21. آزمون های کوئیز                   2

 درصد 21                   . آزمون میان ترم   2

 درصد 41                     . آزمون پایان ترم9

  8-11ساعت  1969/ 26/9 :تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم 

 

 منابع مطالعه 

 1987 پزشکی  نویسندگان: آرمسترانگ و محمد توکل انتشارات موسسه فرهنگی حقوقی سینا ،تهران.جامعه شناسی 1 منابع اصلی :

 . جامعه شناسی بیماری و پزشکی، نویسنده : آدام ف، هرتسلیک ک، مترجم: لورانس کتبی، انتشارات باورداران قم2

 . جامعه و جامعه شناسی ، نویسنده: آشفته تهرانی ا، انتشارات فرهنگ گستر، تهران9

 فرهنگ گستر، تهران . جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، نویسنده ازکیا م، انتشارات4

 

 

 

 


