
 تعالی سمهب

  درس طرح

 

 بهداشت عمومی گروه بهداشت دانشکدهارومیه  پزشکی علوم دانشگاه

 
 اصول و مباني جامعه شناسي

 دوم نیمسال

 اصول و مباني جامعه شناسي : درس عنوان

 بهداشت عمومی رشته : دانشجویان تحصیلی مقطع و رشته

  کارشناسی مقطع

 براتعلی رضاپور  : مدرس

 بهداشت عمومی :آموزشی گروه 

 نظري واحد 2 :واحد تعداد

 ندارد :پیشنیاز
 

 " اول جلسه درس طرح"

 :درس کلی هدف
 آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور اجتماعی

انواع جوامع انسانی و ویژگیهای این  آشنایی نظری و کاربردی با اصول و روشهای کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و بررسی

 جوامع در ایران

 شناخت و تحلیل نهادها و موسسات اجتماعی به طور کلی و سیر تکوین آن در جامعه ایران

 درس ویژه اهداف

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 بدانند جامعه شناسی تاریخچه 1-

 بدانند راجامعه شناسی  مفهوم 2-

 کنند ذکر راقلمرو  3-

 نمایند بیان رامحتوای جامعه شناسی  4-

 

:( SOB) درس رفتاري ویژه اهداف 

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 کامل طور به وي به شده معرفی علمی منابع به استناد بارا  جامعه شناسی تاریخچه بتواند دانشجو 1-

 .نماید تعریف

 وي به شده معرفی علمی منابع به استناد با جامعه شناسی قبیل از را درس اساسی مفاهیم بتواند دانشجو 2-

 .نماید تعریف کامل طور به

 .نماید تعریف کامل طور به وي به شده معرفی علمی منابع به استناد با را قلمرو بتواند دانشجو 3-

 .نماید ذکر شده معرفی منابع به استناد با و کامل طور به رامحتوای جامعه شناسی  بتواند دانشجو 4-
 :تدریس روشهاي

 گروهی بحث ،پاسخ و پرسش ، سخنرانی

 



 آموزشی کمک وسایل

Text books, Video projector, PowerPoint, White board 

  جامعه شناسی تاریخچه پیرامون بیشتر تحقیق :دانشجو تکالیف
 کالسی تکلیف ارایه و پاسخ و پرسش : ارزشیابی روش

 پاسخگویی در دقیق فهم و دقت سرعت، : ارزشیابی معیار
 

 " دوم جلسه درس طرح"

 :درس کلی هدف
 آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور اجتماعی

بررسی انواع جوامع انسانی و ویژگیهای این آشنایی نظری و کاربردی با اصول و روشهای کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و 

 جوامع در ایران

 شناخت و تحلیل نهادها و موسسات اجتماعی به طور کلی و سیر تکوین آن در جامعه ایران

 درس ویژه اهداف

 : که رود می انتظار دانشجو از درس این پایان در

 .بداندرا  جامعه شناسی و سایر علوم اجتماعی 1-

 

:( SOB) درس رفتاري ویژه اهداف 

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 به وي به شده معرفی علمی منابع به استناد بارا  جامعه شناسی و سایر علوم اجتماعی بتواند دانشجو 1-

 .توضیح دهد کامل طور
 :تدریس روشهاي

 گروهی بحث ،پاسخ و پرسش سخنرانی ،

 
 آموزشی کمک وسایل

Text books, Video projector, PowerPoint, White board 

 جامعه شناسی و سایر علوم اجتماعی پیرامون بیشتر تحقیق :دانشجو تکالیف
 و میزان مشارکت در بحث گروهی کالسی تکلیف ارایه و پاسخ و پرسش : ارزشیابی روش

 پاسخگویی در دقیق فهم و دقت سرعت، : ارزشیابی معیار
 

 " سوم جلسه درس طرح"

 :درس کلی هدف
 آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور اجتماعی

آشنایی نظری و کاربردی با اصول و روشهای کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و بررسی انواع جوامع انسانی و ویژگیهای این 

 جوامع در ایران

 موسسات اجتماعی به طور کلی و سیر تکوین آن در جامعه ایرانشناخت و تحلیل نهادها و 

 درس ویژه اهداف

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 بدانند را جامعه شناسی توصیفی و کاربردی .1

 

:( SOB) درس رفتاري ویژه اهداف 



 : که رود می انتظار دانشجو از درس این پایان در

 ذکر شده معرفی منابع به استناد با و کامل طور به را جامعه شناسی توصیفی و کاربردی بتواند دانشجو .1

 .نماید
 :تدریس روشهاي

 گروهی بحث ،پاسخ و پرسش سخنرانی ،

 
 آموزشی کمک وسایل

Text books, Video projector, PowerPoint, White board 

 توصیفی و کاربردیجامعه شناسی  پیرامون بیشتر تحقیق :دانشجو تکالیف
 کالسی تکلیف ارایه و پاسخ و پرسش : ارزشیابی روش

 پاسخگویی در دقیق فهم و دقت سرعت، : ارزشیابی معیار

 " چهارم جلسه درس طرح"

 :درس کلی هدف
 آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور اجتماعی

کاربردی با اصول و روشهای کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و بررسی انواع جوامع انسانی و ویژگیهای این آشنایی نظری و 

 جوامع در ایران

 شناخت و تحلیل نهادها و موسسات اجتماعی به طور کلی و سیر تکوین آن در جامعه ایران

 درس ویژه اهداف

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 بدانند را مکاتب مختلف جامعه شناسی .1

 

:( SOB) درس رفتاري ویژه اهداف 

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 .نماید ذکر شده معرفی منابع به استناد با و کامل طور به را مکاتب مختلف جامعه شناسی بتواند دانشجو .1
 :تدریس روشهاي

 گروهی بحث ،پاسخ و پرسش سخنرانی ،

 
 آموزشی کمک وسایل

Text books, Video projector, PowerPoint, White board 

 مکاتب مختلف جامعه شناسی پیرامون بیشتر تحقیق :دانشجو تکالیف
 کالسی تکلیف ارایه و پاسخ و پرسش : ارزشیابی روش

 پاسخگویی در دقیق فهم و دقت سرعت، : ارزشیابی معیار

 " پنجم جلسه درس طرح"

 :درس کلی هدف
 آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور اجتماعی

آشنایی نظری و کاربردی با اصول و روشهای کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و بررسی انواع جوامع انسانی و ویژگیهای این 

 جوامع در ایران

 و موسسات اجتماعی به طور کلی و سیر تکوین آن در جامعه ایرانشناخت و تحلیل نهادها 

 درس ویژه اهداف

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در



 نمایند بیان راپدیده های اجتماعی  .1

 

:( SOB) درس رفتاري ویژه اهداف 

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 .نماید ذکر شده معرفی منابع به استناد با و کامل طور به راپدیده های اجتماعی  بتواند دانشجو .1
 :تدریس روشهاي

 گروهی بحث ،پاسخ و پرسش سخنرانی ،

 
 آموزشی کمک وسایل

Text books, Video projector, PowerPoint, White board 

 پدیده های اجتماعی پیرامون بیشتر تحقیق :دانشجو تکالیف
 کالسی تکلیف ارایه و پاسخ و پرسش : ارزشیابی روش

 پاسخگویی در دقیق فهم و دقت سرعت، : ارزشیابی معیار

 " ششم جلسه درس طرح"

 :درس کلی هدف
 آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور اجتماعی

کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و بررسی انواع جوامع انسانی و ویژگیهای این آشنایی نظری و کاربردی با اصول و روشهای 

 جوامع در ایران

 شناخت و تحلیل نهادها و موسسات اجتماعی به طور کلی و سیر تکوین آن در جامعه ایران

 درس ویژه اهداف

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 نمایند بیان راماهیت و ویژگیهای امور و پدیده های اجتماعی    .1

 

:( SOB) درس رفتاري ویژه اهداف 

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 منابع به استناد با و کامل طور به راماهیت و ویژگیهای امور و پدیده های اجتماعی    بتواند دانشجو .1

 .نماید ذکر شده معرفی
 :تدریس روشهاي

 گروهی بحث ،پاسخ و پرسش سخنرانی ،

 
 آموزشی کمک وسایل

Text books, Video projector, PowerPoint, White board 

 ماهیت و ویژگیهای امور و پدیده های اجتماعی    پیرامون بیشتر تحقیق :دانشجو تکالیف
 کالسی تکلیف ارایه و پاسخ و پرسش : ارزشیابی روش

 پاسخگویی در دقیق فهم و دقت سرعت، : ارزشیابی معیار

 " هفتم جلسه درس طرح"

 :درس کلی هدف
 آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور اجتماعی

جوامع انسانی و ویژگیهای این آشنایی نظری و کاربردی با اصول و روشهای کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و بررسی انواع 

 جوامع در ایران



 شناخت و تحلیل نهادها و موسسات اجتماعی به طور کلی و سیر تکوین آن در جامعه ایران

 درس ویژه اهداف

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 نمایند بیان را پیوستگی امور و پدیده های اجتماعی. 1

 

:( SOB) درس رفتاري ویژه اهداف 

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 به وي به شده معرفی علمی منابع به استناد بارا  پیوستگی امور و پدیده های اجتماعی بتواند دانشجو .1

 .نماید ذکر کامل طور
 :تدریس روشهاي

 گروهی بحث ،پاسخ و پرسش سخنرانی ،

 
 آموزشی کمک وسایل

Text books, Video projector, PowerPoint, White board 

 .پیوستگی امور و پدیده های اجتماعی پیرامون بیشتر تحقیق :دانشجو تکالیف
 کالسی تکلیف ارایه و پاسخ و پرسش : ارزشیابی روش

 پاسخگویی در دقیق فهم و دقت سرعت، : ارزشیابی معیار

 " هشتم جلسه درس طرح"

 :درس کلی هدف
 دانشجویان با مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور اجتماعیآشنایی 

آشنایی نظری و کاربردی با اصول و روشهای کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و بررسی انواع جوامع انسانی و ویژگیهای این 

 جوامع در ایران

 ر کلی و سیر تکوین آن در جامعه ایرانشناخت و تحلیل نهادها و موسسات اجتماعی به طو

 درس ویژه اهداف

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 نمایند بیان را اصول و روشهای علمی در جامعه شناسی. 1

 

:( SOB) درس رفتاري ویژه اهداف 

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 معرفی منابع به استناد با و کامل طور به رااصول و روشهای علمی در جامعه شناسی  بتواند دانشجو .1

 .نماید ذکر شده
 :تدریس روشهاي

 گروهی بحث ،پاسخ و پرسش سخنرانی ،

 
 آموزشی کمک وسایل

Text books, Video projector, PowerPoint, White board 

 اصول و روشهای علمی در جامعه شناسی         پیرامون بیشتر تحقیق :دانشجو تکالیف
 کالسی تکلیف ارایه و پاسخ و پرسش : ارزشیابی روش

 پاسخگویی در دقیق فهم و دقت سرعت، : ارزشیابی معیار

 " نهم جلسه درس طرح"



 :درس کلی هدف
 اجتماعیآشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور 

آشنایی نظری و کاربردی با اصول و روشهای کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و بررسی انواع جوامع انسانی و ویژگیهای این 

 جوامع در ایران

 شناخت و تحلیل نهادها و موسسات اجتماعی به طور کلی و سیر تکوین آن در جامعه ایران

 درس ویژه اهداف

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 نمایند بیان رااصول و روشهای علمی در جامعه شناسی .1

 

:( SOB) درس رفتاري ویژه اهداف 

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 معرفی منابع به استناد با و کامل طور به را اصول و روشهای علمی در جامعه شناسی بتواند دانشجو .1

 .نماید ذکر شده
 :تدریس روشهاي

 گروهی بحث ،پاسخ و پرسش سخنرانی ،

 
 آموزشی کمک وسایل

Text books, Video projector, PowerPoint, White board 

 اصول و روشهای علمی در جامعه شناسی پیرامون بیشتر تحقیق :دانشجو تکالیف
 کالسی تکلیف ارایه و پاسخ و پرسش : ارزشیابی روش

 پاسخگویی در دقیق فهم و دقت سرعت، : ارزشیابی معیار

 " دهم جلسه درس طرح"

 :درس کلی هدف
 آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور اجتماعی

جوامع انسانی و ویژگیهای این آشنایی نظری و کاربردی با اصول و روشهای کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و بررسی انواع 

 جوامع در ایران

 شناخت و تحلیل نهادها و موسسات اجتماعی به طور کلی و سیر تکوین آن در جامعه ایران

 درس ویژه اهداف

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 نمایند بیان را مراحل پژوهش.1

 

:( SOB) درس رفتاري ویژه اهداف 

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 .نماید ذکر شده معرفی منابع به استناد با و کامل طور به را مراحل پژوهش بتواند دانشجو .1
 :تدریس روشهاي

 گروهی بحث ،پاسخ و پرسش سخنرانی ،

 
 آموزشی کمک وسایل

Text books, Video projector, PowerPoint, White board 



 مراحل پژوهش پیرامون بیشتر تحقیق :دانشجو تکالیف
 کالسی تکلیف ارایه و پاسخ و پرسش : ارزشیابی روش

 پاسخگویی در دقیق فهم و دقت سرعت، : ارزشیابی معیار

 " یازدهم جلسه درس طرح"

 :درس کلی هدف
 اجتماعیآشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور 

آشنایی نظری و کاربردی با اصول و روشهای کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و بررسی انواع جوامع انسانی و ویژگیهای این 

 جوامع در ایران

 شناخت و تحلیل نهادها و موسسات اجتماعی به طور کلی و سیر تکوین آن در جامعه ایران

 درس ویژه اهداف

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 نمایند بیان راکاربرد روشهای کمی و کیفی در جامعه شناسی .1

 

:( SOB) درس رفتاري ویژه اهداف 

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 منابع به استناد با و کامل طور به راکاربرد روشهای کمی و کیفی در جامعه شناسی  بتواند دانشجو .1

 .نماید ذکر شده معرفی
 :تدریس روشهاي

 گروهی بحث ،پاسخ و پرسش سخنرانی ،

 
 آموزشی کمک وسایل

Text books, Video projector, PowerPoint, White board 

 کاربرد روشهای کمی و کیفی در جامعه شناسی پیرامون بیشتر تحقیق :دانشجو تکالیف
 کالسی تکلیف ارایه و پاسخ و پرسش : ارزشیابی روش

 پاسخگویی در دقیق فهم و دقت سرعت، : ارزشیابی معیار

 " دوازدهم جلسه درس طرح"

 :درس کلی هدف
 آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور اجتماعی

اجتماعی و بررسی انواع جوامع انسانی و ویژگیهای این آشنایی نظری و کاربردی با اصول و روشهای کمی و کیفی جامعه و مسائل 

 جوامع در ایران

 شناخت و تحلیل نهادها و موسسات اجتماعی به طور کلی و سیر تکوین آن در جامعه ایران

 درس ویژه اهداف

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 نمایند بیان را قوانین جامعه شناسی و ویژگیهای آن.1

 

:( SOB) درس رفتاري ویژه اهداف 

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 شده معرفی منابع به استناد با و کامل طور به را قوانین جامعه شناسی و ویژگیهای آن بتواند دانشجو .1

 .نماید ذکر



 :تدریس روشهاي

 گروهی بحث ،پاسخ و پرسش سخنرانی ،

 
 آموزشی کمک وسایل

Text books, Video projector, PowerPoint, White board 

 قوانین جامعه شناسی و ویژگیهای آن پیرامون بیشتر تحقیق :دانشجو تکالیف
 کالسی تکلیف ارایه و پاسخ و پرسش : ارزشیابی روش

 پاسخگویی در دقیق فهم و دقت سرعت، : ارزشیابی معیار
  

 " سیزدهم جلسه درس طرح"

 :درس کلی هدف
 آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور اجتماعی

آشنایی نظری و کاربردی با اصول و روشهای کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و بررسی انواع جوامع انسانی و ویژگیهای این 

 جوامع در ایران

 موسسات اجتماعی به طور کلی و سیر تکوین آن در جامعه ایرانشناخت و تحلیل نهادها و 

 درس ویژه اهداف

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 نمایند بیان را مشکالت پژوهش در جامعه شناسی.1

 

:( SOB) درس رفتاري ویژه اهداف 

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 ذکر شده معرفی منابع به استناد با و کامل طور به را مشکالت پژوهش در جامعه شناسی بتواند دانشجو .1

 .نماید
 :تدریس روشهاي

 گروهی بحث ،پاسخ و پرسش سخنرانی ،

 
 آموزشی کمک وسایل

Text books, Video projector, PowerPoint, White board 

 پژوهش در جامعه شناسیمشکالت  پیرامون بیشتر تحقیق :دانشجو تکالیف
 کالسی تکلیف ارایه و پاسخ و پرسش : ارزشیابی روش

 پاسخگویی در دقیق فهم و دقت سرعت، : ارزشیابی معیار

 " چهاردهم جلسه درس طرح"

 :درس کلی هدف
 آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پدیده ها و امور اجتماعی

نظری و کاربردی با اصول و روشهای کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و بررسی انواع جوامع انسانی و ویژگیهای این آشنایی 

 جوامع در ایران

 شناخت و تحلیل نهادها و موسسات اجتماعی به طور کلی و سیر تکوین آن در جامعه ایران

 درس ویژه اهداف

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 نمایند بیان را محدودیتها مالحظات اخالقی در پژوهشهای اجتماعی.1



 

:( SOB) درس رفتاري ویژه اهداف 

 : که رود می انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 به استناد با و کامل طور به را محدودیتها مالحظات اخالقی در پژوهشهای اجتماعی بتواند دانشجو .1

 .نماید ذکر شده معرفی منابع
 :تدریس روشهاي

 گروهی بحث ،پاسخ و پرسش سخنرانی ،

 
 آموزشی کمک وسایل

Text books, Video projector, PowerPoint, White board 

 محدودیتها مالحظات اخالقی در پژوهشهای اجتماعی پیرامون بیشتر تحقیق :دانشجو تکالیف
 کالسی تکلیف ارایه و پاسخ و پرسش : ارزشیابی روش

 پاسخگویی در دقیق فهم و دقت سرعت، : ارزشیابی معیار
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