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 شرح درس

 بر اساس ،خود به مددجويانتخصصی مراقبتهای  ارائه آموزشها، مشاوره و در تا کمک می نمايد مامايی درس به دانشجوياناين  

 را به  حساس به جنسیتخدمات عمل نمايند و  ارتباطات اثربخشبا کمک اصول  آنها و امعه شناختیج مشخصات فرهنگی و

  .نمايندشده اند ارائه  سالمت آسیبهای اجتماعی زنانی که دچار بهافراد خانواده و به طور ويژه 

 اهداف کلی  

و اثر آنها  اجتماعی تحلیل زيرساخت های  توانايی تجزيه و علمی برخورد با پديده های اجتماعی و  آشنايی با شیوه  .1
 زنان بر سالمت

 زنان باروری عوامل اجتماعی سالمتآشنايی با  .2

 و خشونت علیه کودکانزنان  مرتبط با سالمت باروری آسیبهای اجتماعیآشنايی با مراکز ارايه خدمات  .3

 مت آشنايی با  اصول ارتباط با افراد آسیب ديده اجتماعی را در ارايه خدمات سال .4

 ( :ساعت  71) اهداف رفتاری:

 : دانشجويان کالس قادر باشند% 09 در پايان دوره

 امایی و بهداشت باروریموزشی: مگروه آ
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 875815شماره درس:                                                      شناسی اجتماعی زنانآسیب  جامعه شناسی و عنوان  درس : 

                                        -دروس پیش نیاز :                                ا واحد نظری نوع و تعداد واحد :  

  7511-7517اول نیمسال تحصیلی                                    7یی ترم د مامافراگیران )رشته، مقطع، ترم(:  کارشناسی ارش

 دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل کالس: مکان                    5تا 2 شنبه ها          زمان کالس:

 زمان حضور در دفتر کار:                    دکتر کهن مسئول درس :   

                                    kohan@nm.mui.ac.ir : Email 61221376 شماره تماس:     

 دکتر برومند . -دکتر کهن اساتید درس:  

 

  درس: )مجازی(آدرس گروه اینترنتی

      :اینترنتی درس ایمیل گروه



 توضیح دهند زنان جايگاه و هويت نقش، بر تاکید با  زنان پذيری جامعه و شدن اجتماعی  مراحل -

 را تبیین کنند اجتماعی های  آسیب و زنان -  اجتماعی آسیبهای -

 توضیح دهند  در داخل و خارج از خانواده خانواده و اعضایکودکان  برای زنان ، سالمت آسیبهای اجتماعی  -

 تشخیص دهند در داخل و خارج از خانواده خشونت و سوء رفتار علیه زنان و ديگر افراد خانواده  -

 را  بشناسند  (ازدواج نامناسب–الكلیسم  -اعتیاد -خودکشی -جرم -فقر)انحرافات اجتماعی  -

 شناسندبهای آسیب ديده اجتماعی را  مراکز ارايه خدمات به گروه -

 

 شیوه ارزشیابی:

 نمره عنوان ارزشیابی ردیف

 2 کالسشرکت و حضور فعال در  7

 2 *ها و...(های حین دوره )کوئیز، خودآزمونو آزمون تكالیف 2

 2  در حین تدريسارايه يک تكلیف  6

 75 آزمون پايان ترم 5

8   

 يک فعالیت يادگیری گذاشته شود.به ازای هر چهار جلسه حداقل *

 

 سیاست ها و قوانین درس:

 دانشجويان به موقع در جلسات کالسی حاضر شوند و تكالیف خود را با کیفیت مناسب و به موقع ارايه نمايند

 

 منابع اصلی و محتواهای ضروری یادگیری:

 پ( آخرین چا27-78-77-71-2جامعه شناسی گیدنز. )فصل های  کتاب فصول منتخب .7

آخرين  مولفه های اجتماعی سالمت.مايكل مارموت ، ريچارد ويلكینسون. ترجمه علی منتظری. انتشارات جهاد دانشگاهیکتاب  .2

 چاپ

 المت باروری به زنان آسیب ديده در وزارت بهداشت و سازمان بهزيستی و ...س دستورالعمل های کشوری مرتبط با ارايه خدمات .3

 :دگیری بهتریا برای مفید و محتواهای منابع

1. WHO (2008) Women’s Empowerment and Gender Equality: Essential Goals for Saving 

Women’s Lives. URL: http://www.who.int/gender/documents/EN_womens_emp.pdf 

 مود نصیریمح ،روانشناسی اجتماعی .2

 و سالمت زنان یاجتماع یها بیآس نهیدر زم يیکتابها .3

 جامعه شناسی عمومی ، منوچهر محسنی، آخرين چاپ .4

  منیژه نجم عراقی مترجم ،(واالسکلر ، پامال ابوت) جامعه شناسی زنان  .5

 

http://www.who.int/gender/documents/EN_womens_emp.pdf
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/195-8456220-2756273?search-alias=books&author=%D9%BE%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7+%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/195-8456220-2756273?search-alias=books&author=%D9%BE%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7+%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/195-8456220-2756273?search-alias=books&author=%DA%A9%D9%84%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/195-8456220-2756273?search-alias=books&author=%D9%85%D9%86%DB%8C%DA%98%D9%87+%D9%86%D8%AC%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/195-8456220-2756273?search-alias=books&author=%D9%85%D9%86%DB%8C%DA%98%D9%87+%D9%86%D8%AC%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C&select-author=author-exact


  515594شماره درس:   جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی زنان وان درس: عن

   4تا  2زمان: شنبه ها                      1491-1492نیمسال اول  سال: نیمسال تحصیلی و 

      کارشناسی ارشد مامايی رشته تحصیلی:

   

 حضوریجدول زمان بندی کالس درس 

 

 

 

نحوه  رئوس مطالب تاريخ 
 *ارائه

امكانات 
 مورد نیاز 

منابع و نوع 
 محتوا

فعالیت 
 يادگیری

 مدرس

1.  2/7/1491 

 تكالیفبرنامه ريزی معرفی طرح درس و 
جنس، جنسیت و تبعیض وضعیت سالمت زنان. 
 جنسیتی و شاخص ها

کامپیوتر،  حضوری

ویدیو 

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت
 دکتر کهن 

2.  0/7/1491 
، زنان  یجامعه شناسی و اهمیت جامعه شناس

با تاکید  اجتماعی شدن و جامعه پذيری مراحل 
 بر نقش، هويت  يابی و جايگاه زنان

کامپیوتر،  حضوری

ویدیو 

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت
 دکتر کهن 

3.  11/7/1491 
کامپیوتر،  حضوری جامعه شناسی بدن زنان ، سالمتی و بیماری 

ویدیو 

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت
 دکتر کهن 

4.  23/7/1491 

جامعه شناسی شكل گیری آسیبهای اجتماعی) 
 تعاريف(   ، جرم و کجروی  

زنان، تبعیض  و  آسیب های اجتماعی سالمت 
 باروری

کامپیوتر،  حضوری

ویدیو 

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت
 دکتر کهن 

5.  39/7/1491 
عوامل اجتماعی سالمت  با تاکید بر سالمت 

 ارايه تكالیف-باروری جنسی زنان

کامپیوتر،  ریحضو

ویدیو 

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت
 دکتر کهن 

1.  7/5/1491 

اصول ارايه خدمات سالمت حساس به جنسیت) 
جنس، جنسیت، تبعیض جنسیتی( و  زنان آسیب 

 ارايه تكالیف -ديده اجتماعی

کامپیوتر،  حضوری

ویدیو 

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت
 دکتر کهن 

7.  14/5/1491 

در آسیبهای اجتماعی  ساختار ارايه خدمات
سالمت زنان و خشونت و سوء رفتار در  زنان ، 

کودکان ، راهكارهای خشونت زدايی در شهرداری 
 و  وزارت بهداشت

کامپیوتر،  حضوری

ویدیو 

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت
 برومنددکتر  

5.  
نگی هبا هما

 مدرس

ساختار ارايه خدمات در آسیبهای اجتماعی 
فتار در  زنان ، سوء ر سالمت زنان و خشونت و

کودکان ، راهكارهای خشونت زدايی در سازمان  
 بهزيستی  

کامپیوتر،  حضوری

ویدیو 

 پروژکتور

ارایه 

 پاورپوینت
 دکتر برومند 


