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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالنموزشی آ معاونت

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 آموزش الکترونیک 

 

:  جامعه شنایس  اصول و مبانی     عنوان درس/کارگاه/دوره:   آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  گروه آموزشی

: مرکز آموز دانشکده/  نظریواحد  2 تعداد واحد/ساعت:   بهداشت  شی درمانی

 یک نیمسال تحصیل  مدت زمان ارائه درس/ کارگاه/دوره:  نفر 11  روه هدف: تعداد گ

وع: زمان  کارشنایس   -بهداشت عمویم رشته  و مقطع تحصییل گروه هدف :     1399-1400 حصیلسال تدوم ایل پایان نیمسال  1399/ 12/ 25  شی

 مشخصات استاد مسؤول: 

  نام خانو  نام
 

 آدرس ایمیل  تلفن همراه  شماره تماس  رتبه ادگ

ی   rouhani.phd@gmail.com 33824664  استادیار  روحانی  نوشی 

 

1.   
 درس: معرفی

 

 
     

 دورهرح ط
ونیک    الکتر
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 : آشنایی فراگیر با کارگاه/دوره:/اهداف کلی درس    

 

     
     

 کارگاه/دوره: /اصی درس اهداف اختص

  :رهدودستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از   

 : بتوانند  باید  درس این گذراندن از سپ دانشجویان

 .را توضیح دهد  شناسی جامعه محتوای و مفهوم •

 .د را بیان نمای شناسی جامعه تعریف •

 .را شرح دهد  شناسی جامعه قلمرو •

 .را شرح دهد  اجتماعی علوم سایر و شناسی جامعهرابطه  •

 .را شرح دهد  کاربردی و توصیفی شناسی جامعه •

 .را توضیح دهد  شناسی جامعه مختلفه ها( رینظ) مکاتب  •
 .را مطرح نماید  اجتماعیو پدیده های  امور تعریف •
 .را شرح دهد  اجتماعی  های پدیده و  امور های ویژگی و ماهیت  •
 مفاهیم جامعه شناسی را توضیح دهد. •
 .را شرح دهد  شناسی جامعه در تحقیق های روش و اصول •
  ح دهد.را توضی اسینش جامعه درپژوهش  های روشمراحل و  •
 .را شرح دهد  شناسی جامعه در کیفی و کمی های روش کاربرد  •
 .را شرح دهد  شناسی جامعه در پژوهش مشکالت  •
 را توضیح دهد. اجتماعی های پژوهش در اخالقی مالحظات  و  ها محدودیت  •
•  
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 1399-1400اول سال تحصیلی  نیمسال  -م درسی الکترونیکیویتق

 تاریخ پایان  تاریخ شروع  ع رسانه ون بازه زمانی  عنوان  جلسه 

 همانروز 25/12/99 چند رسانه ای روز  1 مقدمه  و معرفی درس 

 همانروز 25/12/99 چند رسانه ای روز  1 .را شرح دهد  اجتماعی  علوم سایر  و  شناسی   جامعهرابطه  سی، امعه شناج   قلمرو،  تعریف 1

 همانروز 16/1/1400 رسانه اید چن روز  1 .را شرح دهد  کاربردی  و   توصیفی  شناسی   جامعه 2

 همانروز 23/1/1400 چند رسانه ای روز  1 را شرح دهد.  اجتماعی   ریات()نظ  تئوری ها 3

 همانروز  30/1/1400 یچند رسانه ا روز  1 را شرح دهد.  اجتماعی   ریات()نظ  تئوری ها 4

 روز انهم 6/2/1400 یرسانه ا چند روز  1 را شرح دهد.  اجتماعی   ریات()نظ  تئوری ها 5

 همانروز  13/2/1400 یرسانه ا چند روز  1 .را شرح دهد  اجتماعی   های  پدیده   و   امور  های   ویژگی  و  ماهیت،  تعریف 6

 همانروز 20/2/1400 چند رسانه ای روز  1 . درا شرح ده فرهنگ   اهمیت    قشن 7

 وزهمانر 27/2/1400 ای چند رسانه روز  1 را توضیح دهد.  سالمت   و اجتماعیو موقعیت     نقش 8

 همانروز 3/3/1400 نه ایچند رسا روز  1 را شرح دهد.)اجتماعی شدن(   پذیری جامعه 9

 همانروز 10/3/1400 چند رسانه ای روز  1 نهادهای اجتماعی را توضیح دهد  10

 زهمانرو 17/3/1400 چند رسانه ای روز  1 ح دهد.را توضی   شناسی   جامعه  درپژوهش    های  روشمراحل و  ، اصول 11

 همانروز 24/3/1400 چند رسانه ای روز  1 .را شرح دهد  شناسی  جامعه  در  کمی  های  روش  کاربرد 12

 همانروز 31/3/1400 چند رسانه ای روز  1 . را شرح دهد  شناسی  جامعه  در  کیفی  های  روش  کاربرد 13

 همانروز 7/4/1400 چند رسانه ای روز  1 را توضیح دهد.   اجتماعی های  پژوهش  در  اخالقی   مالحظات  و    ها محدودیت، پژوهش   مشکالت 14

 همانروز 14/4/1400  روز  1 انشجویان د  توسط   فرانسکنو ارائه    پرسش و پاسخ  15

  امتحانی   طبق برنامه  روز  1 آزمون پایان ترم  16
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 نحوه تدریس:  

 انتخاب 

 ماژول ها 

 وظایف استاد  دگانکننیف دانشجو/ شرکت وظا توضیح خیر بلی

و انجام  شاهده فیلم آموزشی م فایل های چند رسانه ای   * صلیمحتوا و منابع ا

 فعالیت های عملی

توای آموزشی، پیگیری، تعامل با  ارائه مح

 دانشجویان از طریق برخورد با ارسال پیام 

ی العات منابع معرفمشاهده و مط منابع معرفی شده  * منابع برای مطالعه بیشتر 

 دهش

عامل با  ارائه محتوای آموزشی، پیگیری، ت

 رد با ارسال پیام  دانشجویان از طریق برخو

   در صورت ضرورت   * تاالر گفتگو

 بررسی تکلیف و ارائه بازخورد  به صورت تکلیف  * طرح سوال 

   آزمون پایان ترم   * آزمون

   و سه جلسه دیگر در طول ترم 25/12/1399  * کالس آنالین 

   محوله های عملی  لیتفعا  * و پروژه ها تکالیف 

 

   References   منابع اصلی درس     

 1398. انتشارات سمت، یجامعه شناس  یمبانو فاضل ر.  توسلی غ ع .1

 1394. نشر دوران، شناسی  جامعه مقدماتمحسنی م.  .2

 1393. انتشارات سمت،  یجامعه شناس  نظریه های.  ع توسلی غ .3

   اسکورمScorm  : نوع محتوا        
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نیمسال تحصیلیوژه ها: تکالیف محوله در طول تکالیف و پر               

 

 

       

 

 

 

 

 نمره   15     آزمون       ارزشیابی:  مربوط به هر  مرهنحوه ارزشیابی دانشجو و ن 

 ه نمر    5تکالیف                                                                                                    

 

 :  یان/شرکت کنندگانو انتظارات از دانشجو  مقررات      

 ر است:ره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیطی دو  شرکت کننده / هر دانشجو

 خالق و شئونات اسالمی رعایت حسن ا ✓

 http:// gumsnavid.vums.ac.ir      الکترونیکی آدرس  به   روزانه  مراجعه ✓

  درس  یمحتوا و   درسی موضوعات اخذ ✓

 آموزشی  ای محتو  مطالعه ✓

 شده   محول   تکالیف  موقع  به    رائه ا ✓

 ر تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتیحضور و شرکت فعال د ✓

   مضوری میان ترم و پایان تر و یا حمون آنالین  شرکت در آز ✓

 ردیف  عنوان تکلیف  مهلت پاسخ دانشجویان  هدف از ارائه تکلیف 

 سهیل یادگیری ت تیان جهمشارکت فعال دانشجو
در طول ترم  بر اساس زمان بندی 

 مشخص می شود 

 ارائه مبحث مشخص شده 
1 

در طول ترم  ان بندی بر اساس زم یادگیری نشجویان جهت تسهیل مشارکت فعال دا

 مشخص می شود 

 3   سواالت ادراکی، کاربردی 


