
 
 

 

  

 
 

 

 

 ترکیبی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

 متعاقبا اعالم می گردد تاريخ ارائه درس : 99-1400سال تحصیلی  اول نیمسالسال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظریواحد:نوع 

 
 متعاقبا اعالم می گردد :تعداد دانشجويان  

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 40مدت کالس: 

 1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

. 

 جامعه شناسی پزشکی : جلسهعنوان 

 مفهوم جامعه شناسی و جامعه شناسی پزشکی : تعریف از دیدگاههای مختلف  :  جلسههدف کلی 

 دانشجو بتواند: :  اختصاصیاهداف 

 کند.  فیمختلف تعر یدگاههایرا از د یجامعه شناس 

 کند. فیمختلف تعر یدگاههایرا از د یپزشک یجامعه شناس 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر فعالیت آموزشی :   

 تشریحی -میان ترم عنوان و نوع آزمون :

 جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی -محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی منبع درس  :

  دقیقه     :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 
 جلسه دوم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  تاريخ ارائه درس : 99-1400سال تحصیلی اول نیمسال سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 40مدت کالس: 

 1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 جامعه شناسی پزشکی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یپزشک یو جامعه شناس یجامعه شناس خچهیتار

 دانشجو بتواند::  اختصاصیاهداف 

 کند.  انیرا ب یجامعه شناس یکل خچهیتار 

 دهد حیرا توض یپزشک یجامعه شناس شیداینحوه پ 

   مجازی       روش آموزش :  

 اینترنت، سامانه نویدوتر، نرم افزار پاورپونت، یکامپ امکانات آموزشی : 

 تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیرفعالیت آموزشی :   

 تشریحی -ترم نمیا عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سوم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  تاريخ ارائه درس : 99-1400سال تحصیلی اول نیمسال سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظریواحد: نوع
 

  تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 40مدت کالس: 

 1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 جامعه شناسی پزشکی : جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یو اصطالحات جامعه شناس میمفاه

 دانشجو بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .دیده حیرا نام برده و توض یدر جامعه شناس جیو اصطالحات را میمفاه 

 .دیده حیرا نام برده و توض یماریسالمت و ب یجامعه شناس  

   مجازی       روش آموزش :  

 اینترنت، سامانه نویدوتر، نرم افزار پاورپونت، یکامپ امکانات آموزشی : 

         /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          بلی تکلیف : فعالیت آموزشی :   

 تشریحی –میان ترم  عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه چهارم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه40مدت کالس: 

 1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 جامعه شناسی پزشکی : جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 مفهوم فرهنگ و فرهنگ سالمت

 دانشجو بتواند::  اختصاصیاهداف 

 کند  فیفرهنگ را تعر 

 دهد.  حیمفهوم فرهنگ سالمت را توض 

 انواع فرهنگ را نام برد. 

   مجازی       روش آموزش :  

 وتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدیکامپ امکانات آموزشی : 

 تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیرفعالیت آموزشی :   

 تشریحی –میان ترم  عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  دقیقه   مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پنجم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             تغذیهعلوم گروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  دانشجويان  :تعداد 

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 40مدت کالس: 

 1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 جامعه شناسی پزشکی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 در سالمت یرینقش فرهنگ و فرهنگ پذ

 دانشجو بتواند::  اختصاصیاهداف 

 دهد.  حیرا توض یمارینقش فرهنگ در سالمت و ب 

 کند فیرا تعر یریفرهنگ پذ 

 مجازی   روش آموزش :  

 وتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدیکامپ امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو: خیر  تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر      فعالیت آموزشی :   

 تشریحی -میان ترم  عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه ششم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 40مدت کالس: 

 1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 جامعه شناسی پزشکی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یاجتماع ینهادها

 دانشجو بتواند::  اختصاصیاهداف 

 در جامعه را نام برد .  جیرا یاجتماع ینهادها 

 دهد.  صیجامعه را تشخ یاجتماع یکارکرد نهادها 

 . دینما نیرا مع یاجتماع ینهادها گاهیپا 

 دهد. صینهادها را تشخ یمظاهر خارج 

 مجازی   روش آموزش :  

 وتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدیکامپ امکانات آموزشی : 

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر        بلی تکلیف : فعالیت آموزشی :   

 شفاهی  –میان ترم  عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  دقیقهمدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هفتم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  دانشجويان  :تعداد 

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 40مدت کالس: 

 1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 جامعه شناسی پزشکی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 نقش نهادها

 دانشجو بتواند::  اختصاصیاهداف 

 کند. نییرا تب یمارینقش نهادها در سالمت و ب 

 مجازی   روش آموزش :  

 وتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدیکامپ امکانات آموزشی : 

           تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیرفعالیت آموزشی :   

 تستی –پایان ترم  آزمون :عنوان و نوع 

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هشتم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  تاريخ ارائه درس : 99-1400تحصیلی  نیمسال اول سالسال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر الفبا(:مدرسین) به ترتیب حروف  دقیقه 40مدت کالس: 

 1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 جامعه شناسی پزشکی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یگروه اجتماع

 دانشجو بتواند::  اختصاصیاهداف 

 انواع گروهها را نام برد .  

 کند. نییرا تب یمارینقش گروهها در سالمت و ب 

 مجازی   روش آموزش :  

 وتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدیکامپ امکانات آموزشی : 

           تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیرفعالیت آموزشی :   

 تستی –پایان ترم  عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه نهم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  :تاريخ ارائه درس  99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 40مدت کالس: 

 1/6/99 تدوين / بازنگری:تاريخ 

 

 جامعه شناسی پزشکی : جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یطبقه اجتماع

 دانشجو بتواند::  اختصاصیاهداف 

 کند.  فیرا تعر یطبقه اجتماع

 افراد در جامعه را مشخص سازد.  یطبقه بند یچگونگ

 کند. نییرا در سالمت تب یطبقه اجتماع تیاهم

 مجازی   روش آموزش :  

 وتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدیکامپ امکانات آموزشی : 

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          بلیتکلیف : فعالیت آموزشی :   

 تستی –پایان ترم  عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دهم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه40مدت کالس: 

 1/6/99 بازنگری: /تاريخ تدوين 

 

 جامعه شناسی پزشکی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یموسسات اجتماع

 دانشجو بتواند::  اختصاصیاهداف 

 را نام برد.  یموسسات اجتماع 

 .دینما انیدر سالمت را ب یکارکرد موسسات اجتماع 

 مجازی   روش آموزش :  

 پاورپونت، اینترنت، سامانه نوید وتر، نرم افزاریکامپ امکانات آموزشی : 

 تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیرفعالیت آموزشی :  

 تستی  –پایان ترم  عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه يازدهم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            شنبهروز:  جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 40مدت کالس: 

 1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 جامعه شناسی پزشکی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آن در سالمت تیمفهوم ارزش و اهم

 دانشجو بتواند::  اختصاصیاهداف 

 کند.  فیارزش را تعر 

 دهد.  صیدر جامعه را تشخ یهنجار و ناهنجار 

 کند. نییتب هایماریاز ب یریشگیهنجار را در پ ایارزش  تیاهم 

 مجازی   روش آموزش :  

 نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدوتر، یکامپ امکانات آموزشی : 

  تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیرفعالیت آموزشی :   

 تستی  –پایان ترم  عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دوازدهم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            شنبهسه روز:  جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 40مدت کالس: 

 1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 جامعه شناسی پزشکی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 روستایی جامعه – یجامعه شهر

 دانشجو بتواند::  اختصاصیاهداف 

 کند.  نییتب هایماریب عیرا از نظر توز ییو روستا یجامعه شهر 

 دهد حیتوض یماریرا از نظر سالمت و ب ییو روستا یجوامع شهر یها یژگیو 

 مجازی   روش آموزش :  

 نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدوتر، یکامپ امکانات آموزشی : 

       /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر         بلیتکلیف : فعالیت آموزشی :   

 تستی  –پایان ترم  عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سیزدهم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه40مدت کالس: 

 1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 جامعه شناسی پزشکی : جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 هایماریب یعلل اجتماع

 دانشجو بتواند::  اختصاصیاهداف 

 دهد.  صیسالمت را تشخ یاجتماع یمولفه ها 

 دهد.  حیتوض یماریب جادیاز مولفه ها را در ا کیو نقش هر  زانیم 

 کند. نییسالمت را تب یاجتماع یمختلف در مولفه ها یدگاههاید 

 مجازی   روش آموزش :  

 وتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدیکامپ امکانات آموزشی : 

       تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیرفعالیت آموزشی :   

 تستی  -پایان ترم عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهاردهم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  درس :تاريخ ارائه  99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه40مدت کالس: 

 1/6/99 تدوين / بازنگری:تاريخ 

 

 جامعه شناسی پزشکی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 هایماریب یاجتماع یو الگوها یمبان

 دانشجو بتواند::  اختصاصیاهداف 

 کند.  انیرا ب یماریب یاجتماع یمبان میمفاه

 ها را نام برد. یماریب یاجتماع یالگوها انواع

 مجازی   روش آموزش :  

 وتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدیکامپ امکانات آموزشی : 

         تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیرفعالیت آموزشی :   

 تستی  –پایان ترم  عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پانزدهم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  درس :تاريخ ارائه  99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 40مدت کالس: 

 1/6/99 تدوين / بازنگری:تاريخ 

 

 جامعه شناسی پزشکی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یدر جامعه شناس رییو تغ یمفهوم دگرگون

 دانشجو بتواند::  اهداف اختصاصی

 کند.  فیرا تعر یدر جامعه شناس رییو تغ یدگرگون

 دهد. حیتوض یماریو ب یسالمت جادیرا نام برده و نقش آن در ا یدگرگون انواع

 مجازی   روش آموزش :  

 وتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدیکامپ امکانات آموزشی : 

          تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیرفعالیت آموزشی :   

 تستی  –پایان ترم  عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه شانزدهم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  درس :تاريخ ارائه  99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 40مدت کالس: 

 1/6/99 تدوين / بازنگری:تاريخ 

 جامعه شناسی پزشکی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 مفهوم طبقه و خرده فرهنگ

 دانشجو بتواند:: اختصاصیاهداف 

 کند. فیطبقه را تعر

 کند.  فیفرهنگ را تعر خرده

 کند. ریخرده فرهنگ و طبقات و نقش آنها را در سالمت تفس شیدایپ یچگونگ

 مجازی   روش آموزش :  

 وتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدیکامپ امکانات آموزشی : 

           تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیرفعالیت آموزشی :   

 تستی  –پایان ترم  عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هفدهم 

 کارشناسی/ علوم تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                             علوم تغذیهگروه آموزشی:  بهداشت              :  دانشکده

  درس :تاريخ ارائه  99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16 ساعت:                            سه شنبهروز:   جامعه شناسی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضیه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر راضیه ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 40مدت کالس: 

 1/6/99 تدوين / بازنگری:تاريخ 

 
 
 
 

 جامعه شناسی پزشکی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یماریب یمدل ها

 دانشجو بتواند::  اختصاصیاهداف 

 دهد.  حیرا توض یماریب یانواع مدل ها

 کند.  انیرا ب هایماریب یمختلف مدل ها یدگاههاید

 قرار دهد. یکرده و مورد نقد و بررس سهیرا مقا یماریمختلف ب یها مدل

 مجازی   روش آموزش :  

 وتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدیکامپ امکانات آموزشی : 

          تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیرفعالیت آموزشی :   

 تستی  -پایان ترم عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

  محمد توکل  –جامعه شناسی پزشکی آرمسترانگ ترجمه احمد خزاعی 

  جامعه شناسی پزشکی منوچهر محسنی 

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 


