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 بنام خدا

 

Amini.l@iums.ac.ir 

 :تلفن   43651812

 ارشد مامایيكارشناسي 

 course)طرح دوره نظري 

plan) 

 96-97تحصيلي   اول نيمسال
  

 

 96مهر تدوين و بازنگري:

 

 جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی زنان عنوان دوره:

 ماماييگروه آموزشي: 

 کارشناسي ارشدمقطع تحصيلي: 

 نداردپيش نياز: 

 1تعداد واحد: 

 هفته اول 8 -شنبه 8-10زمان برگزاري کالس: 

 دفتر اساتيد -شنبه ها زمان و مكان مشاوره با اساتيد دوره: 

 4کالس محل کالس: 

 

 اساتيد:

 ليال اميني

 

 

 شرح درس:

 ليتحل هيتجز و وشناخت ياجتماع يدهايپد با برخورد در ايشان ييتوانا و دانش سطح تا دينما يم کمک انيدانشجو به درس نيا

 .ندينما عمل اثربخش انيمددجو بهو در ارايه خدمات  بردهباال   خانواده خارج و داخل ياجتماع يبهاياس و جامعه در زنان ليمسا

 هدف كلي: 

اجتماعي وشناخت و تجزيه تحليل مسايل زنان در جامعه و  در برخورد با پديدهاي فراگيران توانايي و دانش سطح بردن باال

 اسيبهاي اجتماعي داخل و خارج خانواده

 اهداف جزیي:

 جامعه، فرهنگ و شخصيت مسائل با ييآشنا .1

 شناخت سازمانهاي اجتماعي و اجتماعي شدن و جامعه پذيري .2

 آسيبهاي اجتماعي زنان و اعضاي خانواده در داخل و خارج خانه .3

 برقراري ارتباط به ويژه با اقشار آسيب پذير اجتماع بر تسلط و ييآشنا .4

 آشنايي و سبب شناسي انحرافات اجتماعي و مسايل مرتبط با آن .5
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 و کودک و خانواده زنان سالمت  اجتماعي مسايلطراحي و برنامه ريزي و سياستگذاري بهداشتي بر اساس آشنايي با  .6

 

 وسایل كمك آموزشي:

 پروژکتورويديو  -وايت برد   

 

 وظایف فراگير:

 شركت در بحث گروهي

 مطالعات خارج كالسي

 انجام تکاليف محوله

 و به موقع. دانشجو موظف است قبل از استاد وارد كالس شود. در غير اینصورت غایب محسوب مي شود. حضور منظم در كالس

 

 یادگيري: -روشهاي آموزش

 PBL، بحث گروهي

 اينترنتيمطالعه و جستجوي منابع چاپي و 

 

 

  امتحان كتبي پایان ترم:

 ندارد

 

 شيوه ارزشيابي واحد نظري

 فعاليت کالسي و شرکت در بحث گروهي 60%

 حضور موثر و منظم در کالس 40%

  

 

 

 

 منابع:

 کتاهاي مرتبط با ارتباطات و جامعه شناسي زن و خانواده .1

 اداره سالمت مادران. -معاونت سالمت -پزشكيبولتن ها و گزارشات مستند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  .2

 موضوع با مرتبط  داخلي مقاالت.  ها نامه پايان ، ها رساله .3

 دانشگاهي، جهاد انتشارات  سازمان  منتظري، علي: مترجم.سالمت اجتماعي هاي مولفه همكاران، و مارموت مايكل .4
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 دانشکده پرستاري و مامائي

 3بهداشت باروريتقویم درس 

 94-95 اول نيمسال

  ارشد مقطع: كارشناسي

هفته
  زمان موضوع نام استاد 

 10-12شنبه 

 8/7/96 وسازمانهاي اجتماعي مقدمه اي بر نقش زنان در جامعه اميني 1

 15/7/96 و تعريف آن در جامعه امروزسياست  ،هويت زن اميني 2

 22/7/96 ازدواج کودکان و ازدواج اجباري و نقش آن در جامعه اميني 3

 29/7/96 و فرهنگ، زنان، اقتصاد اميني 4

 6/8/96 آسيب شناسي جنسي و جنسيتي زنان در جامعه امروز اميني 5

 13/8/96 خشونت و سوء رفتار عليه زنان و اعضاي خانواده در خانواده و جامعه اميني 6

 20/8/96 آن با مرتبط ليمسا و ياجتماع انحرافات يشناس سبب و ييآشنا اميني 7

 کودک و زنان  سالمت ياجتماع ليمسا اساس بر يبهداشت ياستگذاريس و يزير برنامه و يطراح با ييآشنا اميني 8

 خانواده و

27/8/96 

 

 در صورت کمبود ساعات کالس ها با هماهنگي اساتيد و دانشجويان محترم برنامه ريزي خواهد شد.

 

 موفق باشيد

 


