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واحدی( 2ساعتی برای يک درس  2جلسه ی  17)برای يک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:

  PhD تحصیلی: یرشتهو مقطع  

نظری  د:وع واحن  5/1         تعداد واحد:                       ارتقا سالمت اجتماع محورنام درس: 

 ندارد یش نیاز:پ    5/0عملی  - 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:      8-10 :ساعتشنبه  زمان برگزاری كالس: روز

مدرسین )به ترتیب   دكتر مرتضی منصوریان مسئول درس: 1 تعداد دانشجویان:

 حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 الت اجتماع محور ارتقا سالمت اشنایی با مقاهیم و روشهای مداخ

 آشنایی با عواملموثر بر موفقیت مداخالت اجتماع محور ارتقا سالمت

 ایجاد مهارت در طراحی موثر و موفق مداخالت اجتماع محور ارتقا سالمت

 
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
عاوار  ماوثر بار شکسات یاا  در این درس فراگیران با مفاهیم و رشو های مداخالت اجمتاع محور ارتقاا ساالمت و

موفقیت آنها آشنا می شوند. د رنتیجه مهارت فراگیران در طراحی، اجرا و ارزشایابی ماداخالت جامعاه محاور ارتقاا 
 سالمت افزایش می یابد.

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

و محورهای است لی روشن تر و شفاف تر نسبت به اهداف ك كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

كه است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی اصلی برنامه را نشان می دهد.

 (.انددر واقع همان اهداف رفتاری 
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 دانشجویان پس از گذراندن این واحد باید: 
 تعاریف جامعه و اجتماع را شرح دهند. .1

 را شرح دهند. مولفه های اجتماعی تعیین كننده سالمت .2

 الگوهای رفتار فرهنگی و سازمانی در تحلیل اجتماع و جامعه را شرح دهند. .3

 نگر  سیستمی به فرهنگ را شرح دهند. .4

 فرهنگ سالمت و شاخص های آن را شرح دهند. .5

 را شرح دهند. نقش دین در فرهنگ سازی سالمت .6

 را شرح دهند. حاكم بر فاریند فرهنگ سالزیفرایند فرهنگ سازی و اصول  .7

 الیه های فرهنگ سالمت را شرح دهند. .8

 را شرح دهند. نقش فرهنگ سازمانی در ارتقا سالمت .9

 اصول و روشهای ارزیابی تاثیر اجتماعی را شرح دهند. .10

 
 

 ساعت( 17رئول مطالب عملی)
 

 

 های تدريس:شیوه

 √و پاسخ پرسش   سخنرانی برنامه ریزی شده   √سخنرانی

 √ (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  √بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   √پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 65آزمون پایان ترم   نمره درصد 20آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شركت فعال در كالس     نمره درصد 10انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          √ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     √تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 وشی، منابع اصلی ) با رعایت اصول منبع نویسی  ودادن نشانی برای تهیه آنها شامل كتابخانه، كتاب فر

 اینترنت،.....(

 –انتشارات دانشگاه تهران  -دكتر ابراهیم مسعود نیا –جامعه شناسی پزشکی  -1

 جامعه شناسی پزشکی تالیف دیوید ارمسترانگ، ترجمه خزاعی و توكل  -2

 مولفه های اجتماعی سالمت تالیف مایکل مارموت و ریچارد ویلکینسون، ترجمه دكتر علی منتظری  -3

 

 

 اينترنتی 

 
 

 ع فارسی:مناب

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 

 
  

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دیدگاه جامعه شناختی در سالمت  1
 

 دكتر مرتضی منصوریان 

  نقش و اهمیت فرهنگ در سالمت  2
 

 دكتر مرتضی منصوریان 

 و عناصر فرهنگی ارتباط فرهنگ و سالمت  3
 

 یان دكتر مرتضی منصور

 ، ارز  ها، هنجار ها، كنترل اجتماعی، جامعه پذیری  4

 
 دكتر مرتضی منصوریان 

 نهاد ها و سالمت  5
 

 دكتر مرتضی منصوریان 

 نقش اجتماعی و سالمت  6
 الیه های فرهنگی سالمت 

 

 دكتر مرتضی منصوریان 

 تر مرتضی منصوریان دك تنوع فرهنگی  7
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 ارتباط جو با فرهنگ سالمت 
 شکل دهی فرهنگ سالمت 

 

 تئوری های اجتماعی سالمت  8

 
 دكتر مرتضی منصوریان 

مولفه هاای اجتمااعی ارتقاا ساالمت )نهااد، كنتارل، تحار ، نظام  9
 اجتماعی( 
 

 دكتر مرتضی منصوریان 

 نظریات جامعه شناختی و كاربرد آنها در فرهنگ سالمت 10

  تغییر فرهنگ
 

 دكتر مرتضی منصوریان 

  اجتماعی در برابر پدیده تغییرعوامل  11
 شیوه شکل رفتار و سبک زندگی در جامعه 

 

 دكتر مرتضی منصوریان 

  فرهنگ سازمان سازمانی، تعیرف، مفهوم و عوامل آن 12
  نقش فرهنگ سازمانی در ارتقا سالمت

 

 دكتر مرتضی منصوریان 

 اصول و روشهای ارزیابی تاثیر اجتماعی  13

  
 ان دكتر مرتضی منصوری

 اهیمت ، اصول، مفاهیم كلیدی مردم نگارس در سالمت  14

مراحل انجام یک مطالعه مردم نگاری را شرح داده و گازار  
  نماید

 دكتر مرتضی منصوریان 

دانشجویان یک موضوع بهداشتی را انتخاب و با به كارگیر مردم  15

نگاری تحلیلی از آن موضوع در بستر اجتماعی با مشخص نمودن 

یت اجتماعی ومولفه های موثر بر آن تحلیل و راهکارهای در وضع

 كالس ارائه نمایند.

 دانشجویان 

دانشجویان یک موضوع بهداشتی را انتخاب و با به كارگیر مردم  16

نگاری تحلیلی از آن موضوع در بستر اجتماعی با مشخص نمودن 

 وضعیت اجتماعی ومولفه های موثر بر آن تحلیل و راهکارهای در

 كالس ارائه نمایند.

 دانشجویان

 دكتر مرتضی منصوریان  آزمون پایان ترم 17

 


