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 آموزش و ارتقاء سالمت  گروه آموزشی:                                                     بهداشت  دانشکده: 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دكتري حصیلی:ت یرشتهو قطع م

 

 ،نظري 5/1 د:نوع واح     2 تعداد واحد:    در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت يارتباطراهبردهاي  نام درس:

      8-10 ساعتشنبه چهار   زمان برگزاری كالس:         ندارد یش نیاز:پ     واحد عملي 5/0

 دكتر طاهره دهداري مسئول درس:      نفر 2  تعداد دانشجويان:            دانشکده بهداشت مکان برگزاری:

 دكتر طاهره دهداري :مدرس

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

هاي اساسي يك متخصص آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، داشتت  مهتارت ارتبتاا بتا مخاطت  در      يکي از مهارت 

، درس ايت   درجهت تشويق وي به تغيير رفتار است. اي  مخاط  مي توان عموم مردم تا يتك تصتميگ ريتر باشتد.     

 فردي، بي  موثر رتبااا برقراريدر   را ارتباطي نوي  هاي آوري ف  كاربرد و تحليل و تجزيه هاي روش دانشجويان

 انجتام  بتا  رفتتار  مطالعته  هتاي  روش و ها نظريه براساس و بندند مي كاره ب سياسي و اجتماعي سازماني، رروهي،

 مي يابند. دست سالمت ارتباا تخصصي دانش به كاربردي بنيادي مطالعات

 هدف كلی:

 سالمت براي ارتباا نوي  هاي ريآو ف  و اصول و ها روش كاربرد و تحليل مطالعه،با آشنايي دانشجويان 

 :ساعت( 62نظری ) اهداف بینابینی

 سالمت براي ارتباا در انتقادي و نظري فلسفي، مفاهيگآشنايي دانشجويان با  -
 رفتار تغيير در ارتباطي ي راهبردها و ها مشي خطآشنايي دانشجويان با  -
 سالمت براي ارتباا در فرهنگ بر مبتني رويکردهاي و مبانيآشنايي دانشجويان با  -
 حمايتت  كمپتي ، (  اجتماعي و سازماني فردي، رفتار تغيير هاي برنامه و ارتباا هاي تئوريآشنايي دانشجويان با  -

 )اجتماعي سازي شبکه طلبي،

 سالمت وارتقاء بهداشت آموزش در رسانه سوادآشنايي دانشجويان با  -
 راهبردهتاي  و مخاطت   و وضتعيت  تحليل( سالمت براي ارتباا دفراين در نظري هاي جنبهآشنايي دانشجويان با  -

 )ارتباطي

 كاربردها و ها فرصت ها، چالش، آنالي  سالمت اطالعاتآشنايي دانشجويان با  -
 سالمت ارتباطات براي آن كاربرد و مفهوم ،اجتماعي بازاريابيآشنايي دانشجويان با  -
 سالمت براي ارتباا در آن كاربرد و نوآوري و انتشار تئوريآشنايي دانشجويان با  -
 سالمت ارتقاء براي سياسي توسعه و ارتبااآشنايي دانشجويان با  -
 پيام انتقال در آن كاربرد و نوي  هاي رسانهآشنايي دانشجويان با  -
 سالمت ارتباطات در پژوهش شناسي روشآشنايي دانشجويان با  -
 شواهد بر مبتني اي هرسان مطالعات چارچوبآشنايي دانشجويان با  -
 سالمت براي ارتباا مطالعات در محتوا تحليل و تجزيهآشنايي دانشجويان با  -
 سالمت ارتباطات تحقيق هاي روش بهبود براي نوي  هاي آوري ف آشنايي دانشجويان با  -
 سالمت ارتباطات در اخالقآشنايي دانشجويان با  -
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 ساعت(: 71اهداف بینابینی عملی )

 ايتزار  تهيته  و هتا  محتيط  از يکي در ارتباطي هاي راهبرد از يکي اقل حد رذاشت  اجرا به براي برنامه كي طراحي -
 ارزشيابي و پايش هاي
 انتخابي هاي محيط از يکي در برنامه اجراي -
 برنامه ارزشيابي -
 نتايج و فرايند از تحليل رزارش ارائه -
 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   زي شدهسخنراني برنامه ري   سخنراني

 (TBLادريري مبتني بر تيگ)ي          يادريري مبتني بر حل مسئله  بحث رروهي
 

اجراي كنفتران   ، شركت فعال در TBL كالسي و جلسات شركت فعال در جلسات : )لطفاً نام ببريد( ساير موارد

 ها
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 كالس . حضور به موقع در1

 حضوري و مجازي كالس هاي پرسش و پاسخبحث ها و شركت فعال در . 2
 TBL. شركت فعال در جلسات 3

 و ارائه كنفران  . شركت فعال در جلسات ايفاي نقش4

 

 وسايل كمک آموزشی:   

   پروژكتور اساليد  خته و رچت  وايت برد

 آموزش مجازي ،كتاب ،كامپيوتر ، جزوه :لطفاً نام ببريد()  ساير موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 03 :آزمون پايان ترم  نمره درصد 20 :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

 عملي :)لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 كتاب ارتباا و طراحي پيام در سالمت )دكتر طاهره دهداري و همکاران( .1

 2و  1، جلد  ارتباطات انساني )دكتر علي اكبر فرهنگي( .2
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3. Schiavo, Renata.Health communication: from theory to practice 1st ed. Published 

by Jossey-Bass, latest edition. 

4. Ruth Cross, Sam Davis and Ivy O’Neil.Health Communication:Theoretical and 

Critical Perspectives, Polity Press. Last edition. 

5. Frey, Lawrence R. II. Cissna, Kenneth N. III. Title: Handbook of applied 

communication research. IV. Title: Applied communication research. 2009. 

6. Claudia F. Parvanta and et al .Essentials of public health communication, Jones & 

Teresa L. Thompson, Alicia Dorsey,Katherine I. Miller.Handbook of health 

communication. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers ,latest edition. 

7. Witte, Kim. Effective health risk messages: A step-by-s Kim Witte, Gary Meyer, 

Dennis P. Martell, 2001. 

8. Teresa L. Tompson., Roxanne Parrott.,Jon F. Nussbaum .(2011). The Routledge 

handbook of health communication / edited by Teresa L. Thompson,Roxanne Parrott, 

Jon F. Nussbaum. — 2nd Ed. 

9. Valentina Marinescu and Bianca Mitu. The power of the media in health 

communication, first published 2016 by Routledge. 

10. Claudia F. Parvanta., David E. Nelson et al. (2011 ).Essentials of public health 

communication /, lead author and editor-in-chief ... [et al.]. Jones & Bartlett Learning. 
 

 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس
 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر طاهره دهداري سالمت براي ارتباا در انتقادي و نظري فلسفي، مفاهيگدانشجويان با آشنايي  1

 دكتر طاهره دهداري رفتار تغيير در ارتباطي ي راهبردها و ها مشي خطآشنايي دانشجويان با  2

 دهداريدكتر طاهره  سالمت براي ارتباا در فرهنگ بر مبتني رويکردهاي و مبانيآشنايي دانشجويان با  3

 و سازماني فردي، رفتار تغيير هاي برنامه و ارتباا هاي تئوريآشنايي دانشجويان با  4
 ) كمپي   اجتماعي

 دكتر طاهره دهداري

 و سازماني فردي، رفتار تغيير هاي برنامه و ارتباا هاي تئوريآشنايي دانشجويان با  5
 )اجتماعي سازي شبکه طلبي، حمايت( اجتماعي

 هداريدكتر طاهره د

 دكتر طاهره دهداري سالمت وارتقاء بهداشت آموزش در رسانه سوادآشنايي دانشجويان با  6

 تحليل( سالمت براي ارتباا فرايند در نظري هاي جنبهآشنايي دانشجويان با  7

 )ارتباطي راهبردهاي و مخاط  و وضعيت

 دكتر طاهره دهداري

 دكتر طاهره دهداري كاربردها و ها فرصت ها، چالش، آنالي  سالمت اطالعاتآشنايي دانشجويان با  8

 دكتر طاهره دهداري سالمت ارتباطات براي آن كاربرد و مفهوم ،اجتماعي بازاريابيآشنايي دانشجويان با  9

 دكتر طاهره دهداري سالمت براي ارتباا در آن كاربرد و نوآوري و انتشار تئوريآشنايي دانشجويان با  11

 دكتر طاهره دهداري سالمت ارتقاء براي سياسي توسعه و ارتباانشجويان با آشنايي دا 11

 دكتر طاهره دهداري پيام انتقال در آن كاربرد و نوي  هاي رسانهآشنايي دانشجويان با  12

 دكتر طاهره دهداري سالمت ارتباطات در پژوهش شناسي روشآشنايي دانشجويان با  13
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 دكتر طاهره دهداري شواهد بر مبتني اي رسانه مطالعات وبچارچآشنايي دانشجويان با  14

 دكتر طاهره دهداري سالمت براي ارتباا مطالعات در محتوا تحليل و تجزيهآشنايي دانشجويان با  15

 ارتباطات تحقيق هاي روش بهبود براي نوي  هاي آوري ف آشنايي دانشجويان با  16

 سالمت

 دكتر طاهره دهداري

 دكتر طاهره دهداري سالمت ارتباطات در اخالقنشجويان با آشنايي دا 17

 


