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 بسمه تعالی 

 
 دانشکده بهداشت

 (Course Plan) دورهفرم طرح 

 مشخصات درس

                                       کد درس:                                                           اصول و مبانی جامعه شناسی :درس کامل عنوان 

                                   نظری :واحدنوع پایه و اصلی                                                                                              نوع درس:

               43: تعداد ساعت تدریس                                                                                       واحد نظری 2 تعداد واحد: 

 ساعته 2جلسه  71 توزیع کالس ها:                                                                                                      ندارد نیاز:پیش 

 

 مشخصات فراگیران

                                           کارشناسی :تحصیلی مقطع                                                                                             عمومیبهداشت  :رشته تحصیلی

 

 مشخصات مدرس درس

 (Ph.D) دکترا  آخرین مدرک تحصیلی:                                                                              براتعلی رضاپور :نام و نام خانوادگی

                     استادیار به دانشگاهی:رت                                                      و ارتقاء سالمت آموزش بهداشت رشته تحصیلی:

       03733374111 شماره تماس:                                                                           یبهداشت عموم  گروه آموزشی:

   baratalir@yahoo.comایمیل:   

         یدانشکده بهداشت، گروه بهداشت عموم یه،اروم یدانشگاه علوم پزشک یسجاده سرو، پرد 77 یلومترک یه،اروم آدرس محل کار:

 

 درس:  شرحی از 

و  یبا انواع جوامع انسان ییو آشنا یاجتماع یها یدهدارد. مطالعه پد یکارتباط نزد یاجتماع یها یدهاست که با پد یتماعجا یانسان موجود 

ارائه  یستمحضور در س یلکه به دل یانیدانشجو یو پژوهش در مسائل مربوط به آن برا یقانجام تحق یحاکم بر آنها و چگونگ یاجتماع ینقوان

 است. یضرور یارو مداوم با مردم و اجتماع دارند بس یکارتباط نزد یخدمات بهداشت

 

 

 تدریس: منابع 

 ی. دکترمنوچهر محسن یمقدمات جامعه شناس

  اسالیدها و توضیحات کالسی
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  هدف کلی درس:

 یها و امور اجتماع یدهپد یشناخت علم یزو ن یو اصطالحات جامعه شناس یمبا مفاه یاندانشجو ییآشنا-

 یرانجوامع در ا ینا یژگیهایو و یانواع جوامع انسان یو بررس یجامعه و مسائل اجتماع یفیو ک یکم یبا اصول و روشها یو کاربرد ینظر آشنایی-

 یرانآن در جامعه ا ینتکو یرو س یبه طور کل ینهادها و موسسات اجتماع یلو تحل شناخت-

 

 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 مطالبرئوس 

 7 .کند یفرا تعر یجامعه شناس

 2 .کند یانرا ب یجامعه شناس یقلمرو و محتوا 

 4 یعلوم اجتماع یرو سا یشناس جامعه

 3 یو کاربرد یفیتوص یشناس جامعه

 5 یمختلف جامعه شناس مکاتب

  یمختلف جامعه شناس مکاتبادامه بحث 

 1 .کند یفرا تعر یاجتماع یها پدیده

 1 یاجتماع یها یدهامور و پد یژگیهایو و ماهیت

 8 یاجتماع یها یدهامور و پد پیوستگی

 3 یدر جامعه شناس یعلم یو روشها اصول

 70 مراحل پژوهش

 77 یدر جامعه شناس یفیو ک یکم یروشها کاربرد

  یدر جامعه شناس یفیو ک یکم یروشها کاربرد ادامه بحث

 72 آن یژگیهایو و یجامعه شناس قوانین

 74 یپژوهش در جامعه شناس مشکالت

 73 یاجتماع یدر پژوهشها یمالحظات اخالق محدودیتها

  جمع بندی مطالب، رفع اشکاالت دانشجویان

 

  یفارائه تکال ی،، پرسش و پاسخ، بحث گروه یارائه مجاز :یآموزش یها روش

 یدانشکده بهداشت و مجاز کالس : یبرگزار محل

، ، عکس، فیلم آموزشیدورپاورپوینت، وایت ب، ویدئو پروژکتور دیتا ،کامپیوترو لبتاپ و  یگوشکتاب، جزوه، : یمواد و وسایل کمک آموزش

 دسترسی به اینترنت.

 و واتساپ مجازی از طریق سامانه نوید -درس به صورت حضوری در کالسدر صورت امکان برگزاری  مکان برگزاری:

مشارکت  –خواسته شده  یفارائه  تکال :(عالیت هایی هستند که فراگیران در راه دستیابی به اهداف آموزشی، انجام می دهند)فتجارب یادگیری 

یادداشت برداری در طول برگزاری جلسات  در مورد موضوعات کالسی، بحث کردنگوش دادن به توضیحات مدرس، ، یادگیریو  یستدر ینددر فرآ

 .آماده شدن برای ارزشیابیانجام، ، ، خواندن مطالب آموزشیکنفرانس دادن آموزشی،

 : یابینحوه ارزش



 

3 

 

 ی(ا ینهسئواالت چند گز)ترم  یانپا ی. آزمون کتب4              . پاسخ به سواالت هرجلسه 2          یفبموقع تکال ی. اجرا7

 :نهایی ارزشیابینحوه 

 نمره % 30 یکالس های یتو فعال یزهاکوئ -. 2نمره     % 10ترم یانپا یآزمون کتب -


