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 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  گروه آموزشی: بهداشت                                   دانشکده: 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دکتری تحصیلی: یرشتهو قطع م

 

 5/0، ینظر 5/1د: نوع واح       2 تعداد واحد:   سالمت شیابی مداخالت آموزش بهداشت و ارتقایزار  نام درس:

          11-15ساعت   ،شنبهیک  زمان برگزاری كالس:                ندارد یش نیاز:پ    یعمل

    نفر 1  تعداد دانشجويان:     دانشکده بهداشت مکان برگزاری:

 دکتر طاهره دهداری مسئول درس:                   دکتر مرتضی منصوریان -دکتر طاهره دهداری :ینمدرس

 شرح دهید()لطفا  شرح دوره:

در این درس ، با توجه به اهمیت انجام ارزشیابی در حیطه گسترده فعالیت ارتقای سالمت و آموزش بهداشت

های ارزشیابی مداخالت انجام شده در این حوزه آشنا فراگیران با روش 
 می شوند.

 هدف كلی: )همان هدف بینابینی طرح دوره است (

 تعریف ارزشیابیآشنایی دانشجویان با  -

 و سواالت مطرح شده در آن ضرورت ارزشیابیآشنایی دانشجویان با  -

 های ارزشیابی آشنایی دانشجویان با طرح -

 های ارزشیابی با توجه به نوع جامعه تعریف و طراحی شاخصآشنایی دانشجویان با  -

 موانع ارزشیابیآشنایی دانشجویان با  -

 تاثیرات کوتاه مدت و نتایج نهایی سطوح ارزشیابی فرایند،آشنایی دانشجویان با  -

 ارزشیابی هزینه اثربخشی مداخالتآشنایی دانشجویان با  -

 روش ارزشیابی و فرایند آن در ارتقای سالمت و آموزش بهداشتآشنایی دانشجویان با  -

 آشنایی دانشجویان با نحوه ارزشیابی تاثیر سیاستهای ارتقای سالمت در جوامع کوچک -

 ارزشیابی ارتقای سالمت در مدارسویان با اصول آشنایی دانشج -

 ارکتی در ارزشیابی ارتقای سالمت و آموزش بهداشتویکردهای مشرآشنایی دانشجویان با  -

   نحوه ارزشیابی مداخالت آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در شهرهاآشنایی دانشجویان با  -

 بهداشت و ارتقای سالمت در محل های کارنحوه ارزشیابی مداخالت آموزش آشنایی دانشجویان با  -

هتای اجترای    نحوه ارزشیابی مداخالت آموزش بهداشتت و ارتقتای ستالمت در دیمتر مکتان     آشنایی دانشجویان با  -

 مداخله در ارتقای سالمت

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLادگیری مبتنی بر تیم)ی (PBLئله)یادگیری مبتنی بر حل مس  بحث گروهی

  : )لطفاً نام ببريد( ساير موارد

 ارائه کنفرانس توسط دانشجویان -
  کار عملی -
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 . حضور به موقع در کالس1

 کالسی های پرسش و پاسخها و  بحث. شرکت فعال در 2
 شده و ارائه کنفرانس مشخص شده . شرکت فعال در کارهای عمی خواسته1

 

 وسايل كمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 ، آموزش مجازیکامپیوتر ، جزوه :لطفاً نام ببريد()  ساير موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 50 :آزمون پايان ترم  نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد 25 :شركت فعال در كالس    نمره درصد 25 انجام تکالیف

 ----------ببريد(  ناملطفاً ساير موارد )

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح       جور كردنی ایچندگزينه          پاسخ كوتاه     تشريحی

 عملی :)لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 
 

12. Evaluation in health promotion: principle and perspectives. WHO publication 
13. Green LW, Kreuter MW. Health program planning (an educational and ecological approach).4 th ed. 

McGraw Hill; 2005. 
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14. L. Kay Bartholomew, Guy S. Parcel, Gerjo Kok, Nell H. Gottlieb. PLANNING HEALTH 

PROMOTION PROGRAMS. An Intervention Mapping Approach.  

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

دکتر مرتضی  تعریف ارزشیابیآشنایی دانشجویان با  1

 منصوریان

دکتر مرتضی  مطرح شده در آنضرورت ارزشیابی و سواالت آشنایی دانشجویان با  2

 منصوریان

دکتر مرتضی  های ارزشیابی آشنایی دانشجویان با طرح 3

 منصوریان

دکتر مرتضی  تعریف و طراحی شاخصهای ارزشیابی با توجه به نوع جامعهآشنایی دانشجویان با  4

 منصوریان

دکتر مرتضی  موانع ارزشیابیآشنایی دانشجویان با  5

 منصوریان

دکتر مرتضی  سطوح ارزشیابی فرایند، تاثیرات کوتاه مدت و نتایج نهاییی دانشجویان با آشنای 6

 منصوریان

روش ارزشیابی و فرایند آن در ارتقای سالمت و آموزش آشنایی دانشجویان با  7

  بهداشت

دکتر مرتضی 

 منصوریان

 داریدکتر طاهره ده آشنایی دانشجویان با ارزشیابی هزینه اثربخشی مداخالت 8

 دکتر طاهره دهداری آشنایی دانشجویان با ارزشیابی هزینه اثربخشی مداخالت 9

آشنایی دانشجویان با نحوه ارزشیابی تاثیر سیاست های ارتقای سالمت در جوامع  11

 کوچک

 دکتر طاهره دهداری

 دکتر طاهره دهداری ارزشیابی ارتقای سالمت در مدارسآشنایی دانشجویان با اصول  11

رویکردهای مشارکتی در ارزشیابی ارتقای سالمت و آموزش آشنایی دانشجویان با  12

 بهداشت

 دکتر طاهره دهداری

نحوه ارزشیابی مداخالت آموزش بهداشت و ارتقای سالمت آشنایی دانشجویان با  13

 کار و شهردر محل 

 دکتر طاهره دهداری

زش بهداشت و ارتقای سالمت نحوه ارزشیابی مداخالت آموآشنایی دانشجویان با  14

 درمانی و بیمارستان ها-در مراکز بهداشتی

 دکتر طاهره دهداری

نحوه ارزشیابی مداخالت آموزش بهداشت و ارتقای سالمت آشنایی دانشجویان با  15

 در حوزه طراحی سیاست ها و خط مشی های عمومی

 دکتر طاهره دهداری

 دکتر طاهره دهداری ندازه گیریآشنایی دانشجویان با روش های سنجش و ا 16

 دکتر طاهره دهداری آشنایی دانشجویان با روش های سنجش و اندازه گیری 17

 


