
 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد –فرم معرفي دروس نظري و عملي 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي 

                      9913 -1400اول نيمسا ل  -- اصول و مبانی جامعه شناسی: طرح دوره درس

بهداشت عمومیگروه:     بهداشت   دانشکده:  

 

  کارشناسی            رشته و مقطع تحصيلي: اصول و مبانی جامعه شناسی درس: نام و شماره

  بهداشت عمومی  پيوسته

  8-10شنبه ساعت دو روز و ساعت برگزاري:

  

 دانشكده بهداشت  محل برگزاري:

 آموزش مجازی

 واحد نظري  2 تعداد و نوع واحد:

 ندارد دروس پيش نياز:

3334754تلفن و روزهاي تماس:   لطفی زادهمسعود دکتر نام مسئول درس:  

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد آدرس: دانشکده بهداشت آدرس دفتر:

 مفاهيم، اصطالحات جامعه شناسی و نيز شناخت علمی پدیده ها و امور اجتماعی با هدف كلي درس : آشنائی 

دانشددیویاب بددا مفدداهيم و اصددول کلددی جامعدده و بررسددی انددواع جوامددع انسددانی و  اهددداف اختصاصددي درس : آشددنائی

 ویژیگيهای این جوامع در ایراب

 

منابع اصلي درس :) عنواب كتاب ، نام نویسنده ، سال و محل انتشار ، نام ناشر ، شماره فصول یا صفحات 

 آب به عنواب منابع ضروري نباشد.در صورتي كه مطالعه همه كتاب یا همه میالت  –مورد نظر در این درس 

 

 مطالب قابل دسترسی در اینترنت و نيز سایر کتب مرجع در این زمينه و مطالب تدریس شده در کالس 

 کتاب مقدمات جامعه شناسی، دکتر منوچهر محسنی 

  و تهيه شده توسط استاد درس+ سایر کتب مرتبط و در دسترس 

 * نحوه ارزشيابي دانشیو و بارم مربوط به هر ارزشيابي :

 نمره 17.5دوره آزمون نهایي :  بارم   الف( پایان

 در کل نمره 1: بارم درس  مشارکت در بحث های مرتبط با هر جلسه(  ب 

 نمره1.5کيفيت حضور در کالس 

 سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشیو در كالس درس :

 برابر مقررات آموزشی عمل مي گردد 4 /17نمره كم مي شود.  بيش از  .20هر غيبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي                  

 جامعه شناسی جدول زمان بندي ارائه برنامه درس

 1399-1400اول ل نيمسا    

 

                                        
آمادگي الزم  مدرس عنواب ساعت تاریخ ردیف

دانشیویاب قبل از 

 شروع كالس

مسعود دکتر مفهوم و محتوی جامعه شناسی  10-8  1

 لطفی زاده

 پاسخ به سواالت 

مسعود دکتر سالمت تعریف جامعه شناسی  10-8  2

  لطفی زاده

 پاسخ به سواالت 

مسعود دکتر جامعه شناسیقلمرو   10-8  3

  لطفی زاده

 پاسخ به سواالت 

مسعود دکتر و سایر علوم اجتماعی  جامعه شناسی  10-8  4

  لطفی زاده

 پاسخ به سواالت 

مسعود دکتر ، توصيفی و کاربردی جامعه شناسی  10-8  5

  لطفی زاده

 پاسخ به سواالت 

مسعود دکتر امور پدیده های اجتماعی   10-8  6

  لطفی زاده

 پاسخ به سواالت 

ماهيت پدیده های اجتماعی و ویژگی های   10-8  7

 امور اجتماعی

مسعود دکتر

  لطفی زاده

 پاسخ به سواالت 

اصول و روشهای تحقيق در جامعه   10-8  8

 شناسی

مسعود دکتر

  لطفی زاده

 پاسخ به سواالت 

مسعود دکتر در جامعه شناسی سالمتمراحل پژوهش    10-8  9

  لطفی زاده

تکليف خواسته  ارائه

 شده

کاربرد روشهای کمی و کيفی در جامعه   10-8  10

 شناسی

مسعود دکتر

  لطفی زاده

 پاسخ به سواالت 

مسعود دکتر قوانين جامعه شناسی و ویژگيهای آب  10-8  11

  لطفی زاده

 پاسخ به سواالت 

مسعود دکتر مشکالت پژوهش در جامعه شناسی  10-8  12

  لطفی زاده

 پاسخ به سواالت 



مسعود دکتر پژوهش در جامعه شناسیمحدودیت های   10-8  13

  لطفی زاده

 پاسخ به سواالت 

و پاسخ به  مروری بر مباحث گذشته  10-8  14

 سواالت 

 پاسخ به سواالت  

مسعود دکتر فرهنگ و ارتباط اب با سالمت اجتماعی  10-8  15

  لطفی زاده

تکليف خواسته  ارائه

 شده

مسعود دکتر و نقش اب در سالمتشخصيت   10-8  16

  لطفی زاده

مرور مباحث ارائه 

 شده

پاسخ به سواالت و توضيح نحوه  8-10  17

 ارزشيابی

مسعود دکتر

 لطفی زاده

 

تكاليف داده شده جهت آمادگي الزم دانشیویاب قبل از شروع كالس الزامي  ارائه* سایر تذكرهاي مهم براي دانشیویاب :

 مي باشد

 

 

 


