
 بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

  جامعه شناسیاصول و مبانی   درس)course planطرح  دوره (
  جامعه شناسیاصول و مبانی  نام درس :

  8-10ساعت ها ، شنبه یک تاریخ برگزاري :  1397-98سال تحصیلی اول  نیمسال طول دوره :
  دانشکده بهداشت محل برگزاري :  واحد نظري 2تعداد واحد :

  ندارد پیش نیاز :  عبدالرحمان چرکزي دکتر گروه مدرسین :
  Charkazi@goums.ac.ir  پیوسته ترم اول بهداشت عمومیکارشناسی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

  

  ف کلی :اهدا
  مفاهیم، اصطالحات جاعمه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور اجتماعیآشنایی دانشجویان با .1

ویژگیهاي این جوامع در  اصول و روش هاي کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و بررسی انواع جوامع انسانی وآشنایی نظري و کاربردي با 
  ایران 

  نو موسسات اجتماعی به طور کلی و سر تکوین آن در جامعه ایراشناخت و تحلیل نهادها 
  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید

 تاریخچه جامعه شناسی و مفاهیم و اصطالحات آن را توضیح دهد. .1
 قلمرو جامعه شناسی را توضیح دهد. .2
 ارتباط جامعه شناسی را با سایر علوم اجتماعی توضیح دهد. .3
 جامعه شناسی کاربردي و توصیفی را معرفی کند. .4
 عه شناسی را توضیح دهد.مکاتب مختلف جام .5
 امور و پدیده هاي اجتماعی را تعریف کند. .6
 اصول و روش هاي تحقیق در جامعه شناسی را بیان کند. .7
  فرهنگ و زندگی اجتماعی را توضیح دهد. .8
 را بیان کند. فرهنگ فردي و گروهی  .9

 ح کند.شریت مفاهیم نهادهاي اجتماعی، گروه اجتماعی ، طبقه اجتماعی و موسسات اجتماعی را .10
 توضیح دهد. ارزش یا هنجار اجتماعی را .11
 توضیح دهد.را تاریخچه، مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی پزشکی  .12
 ویزگیهاي جامعه شناختی جوامع شهري و روستایی ایران را توضیح دهد. .13
 را بیان کند.علل اجتماعی و مبانی اجتماعی بیماریها  .14
 .را تشریح کند الگوي اجتماعی بیماري ها .15
 را توضیح دهد. جمعیتی بر الگوي بیماري ها  -اجتماعی - تاثیر دگرگونی هاي تاریخی .16
  .را توضیح دهد تاثیر طبقه اجتماعی و خرده فرهنگها بر الگوي بیماري و مدل هاي بیماري .17

  سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ 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 دانشجو3
  : تکالیف دانشجوایف و ظو
  . رعایت نظم و انضباط در کالس1
  . مشارکت فعال در بحث گروهی و پاسخ به سئواالت2
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  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
  درصد 20       . حضور فعال و موثر در کالس1
  درصد 20      . آزمون هاي کوئیز                 2
  درصد 60                         . آزمون پایان ترم3

  بر اساس تقویم دانشگاهی:تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم 
  

  منابع مطالعه 
  منابع اصلی :

  مقدمات جامعه شناسی، دکتر منوچهر محسنی، آخرین انتشار.1
  منابع جهت مطالعه بیشتر: 

  1387انتشارات موسسه فرهنگی حقوقی سینا ،تهرانپزشکی  نویسندگان: آرمسترانگ و محمد توکل جامعه شناسی .1
  . جامعه شناسی بیماري و پزشکی، نویسنده : آدام ف، هرتسلیک ك، مترجم: لورانس کتبی، انتشارات باورداران قم2
  . جامعه و جامعه شناسی ، نویسنده: آشفته تهرانی ا، انتشارات فرهنگ گستر، تهران3
  تگی روستایی ایران، نویسنده ازکیا م، انتشارات فرهنگ گستر، تهران. جامعه شناسی توسعه و توسعه نیاف4

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف
، جامعه شناسی کاربردي و مفاهیم و اصطالحات آنتاریخچه جامعه شناسی و   10-8  1/7/1397  1

  ارتباط جامعه شناسی را با سایر علوم اجتماعیتوصیفی، 
  دکتر عبدالرحمان چرکزي

  دکتر عبدالرحمان چرکزي  مکاتب مختلف جامعه شناسی، امور و پدیده هاي اجتماعی   10-8 8/7/1397  2
  عبدالرحمان چرکزيدکتر   روش تحقیق در جامعه شناسی  10-8 15/7/1397  3
 دکتر عبدالرحمان چرکزي  تعریف فرهنگ  خرده فرهنگ و زندگی اجتماعی  10-8 22/7/1397  4

  دکتر عبدالرحمان چرکزي  )1تعریف فرهنگ  خرده فرهنگ و زندگی اجتماعی و ارتباط فرهنگ و سالمت(  10-8 29/7/1397  5
 دکتر عبدالرحمان چرکزي  )٢(ارتباط فرهنگ و سالمتو و گروهی  تعریف و شناخت فرهنگ فردي  10-8 6/8/1397  6

گروه اجتماعی ، طبقه اجتماعی و موسسات تعریف نهادهاي اجتماعی،   10-8 13/8/1397  7
  اجتماعی

 دکتر عبدالرحمان چرکزي

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  تعریف ارزش ، هنجار اجتماعی 10-8 20/8/1397  8
 دکتر عبدالرحمان چرکزي  جوامع شهري و روستایی ایرانویژگی هاي آشنایی  10-8 27/8/1397  9

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  علل اجتماعی بیماریها 10-8 11/9/1397  10
 دکتر عبدالرحمان چرکزي  مبانی اجتماعی بیماریها 10-8 18/9/1397  11
 دکتر عبدالرحمان چرکزي  الگوي اجتماعی بیماري ها 10-8 25/9/1397  12

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  )1جمعیتی بر الگوي بیماري ها( –اجتماعی  - تاثیر دگرگونی هاي تاریخی 10-8 2/10/1397  13
 دکتر عبدالرحمان چرکزي  )2جمعیتی بر الگوي بیماري ها( –اجتماعی  - تاثیر دگرگونی هاي تاریخی 10-8 9/10/1397  14
 دکتر عبدالرحمان چرکزي   الگوي بیماريتاثیر طبقه اجتماعی و خرده فرهنگها بر  10-8 16/10/1397  15

 


