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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

  آموزش و ارتقاء سالمت گروه آموزشی:                                     بهداشت دانشکده:                        

 MD-MPH حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 - نیاز: پیش نظری د:نوع واح                    2 تعداد واحد: رتقاء سالمت و آموزش بهداشتانام درس: 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:   13-15 :ساعت هارشنبهچ :زمان برگزاری كالس: روز

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم مسئول درس:                                                               22تعداد دانشجویان:

  دكتر ملیکا خارقانی مقدم مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

فرهنگ های مختلف تاثیرگذار بر سالالالمت راگیران با اهمیت آموزش در فسالالالمت و آموزش بهداشالالت رتقاء ادرس در 

سان آشنا می شوند  جامعه و برای اجرای اقدامات آموزش بهداشت و ارتقا سالمت در سطح فرد، محیط، سازمان و ان

  آگاه و قادر می گردند.

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

نمودن دانشجویان به تجزیه و تحلیل فوائد كلی پایه ای مفاهیم و اصطالحات و فعالیت ها و همچنین ادر ق -

 با سالمت انسان.هبود عادات فرهنگی در ارتباط برنامه ریزی آموزش بهداشت و نقش آن در ب

عادات فرهنگی و رفتار مردم در ارتباط با مسائل  آداب و رسوم، سنت ها، تجهت شناخبه دانشجو مک ك -

 .بهداشتی منطقه

بقات مختلف مردم یک جامعه و با مسئولین طبرقراری ارتباط با گروه ها و  جهت دانشجوو مهارت زدیاد ا -

 نی منطقه.سازمان های بهداشتی درما

، هرگونه طرح یا برنامه پیشبرد سالمتی كه باید بهداشت  برنامه ریزی آموزشجهت نمودن دانشجو قادر  -

 اجرا گردد.

بهداشت با روش های مختلف و استفاده از وسائل كمک آموزشی نمودن دانشجو جهت اجرای برنامه های قادر  -

 مناسب.

 

 طرح درس است(بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی اهداف 
نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستن)منظور

 (.است كه در واقع همان اهداف رفتاری اند ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی

 مرتبط با رئوس مطالب نظریاهداف بینابینی 

 .را بدانندلسفه و تعریف اهمیت درسی آموزش بهداشت فدانشجویان -1

 .المتی و ابعاد آن را تعریف كرده و عوامل موثر در آن را بیان كنندسدانشجویان  -2

 .رهنگ و تداوم اجتماعی، فرهنگ پذیری)زبان و لهجه ها( را بیان كنندفدانشجویان  -3

رزشهای اجتماعی، عادات و اعتقادات و آداب و رسوم )موهومات و خرافات( و تاثیر آن بر رفتار بهداشتی ادانشجویان  -4

 .را بیان كنند
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درآمد خانوادگی، گرانی، عدم  بقات و اقشار اجتماعی را تعریف كرده و وضعیت اجتماعی، اقتصادی )طدانشجویان  -5

با توجه به پایگاه اجتماعی و طبقه و نقش اجتماعی و اختالفات طبقاتی جامعه بهداشت ( در امر ندگیزتامین حداقل 

 را بیان كنند.

 شتی را توضیح دهند.فادهندگان محلی و نقش آن ها و موانع و تسهیالت بهداشدانشجویان  -6

 یان كنند.ل مهاجرت بر مسائل بهداشتی را بهرنشینی و روستانشینی و تاثیر عوامشدانشجویان  -7

 شرح دهند. اهیم، عوامل، شرایط و همچنین عوامل مقاومت در مقابل تغییر راغییر اجتماعی مفتدانشجویان  -8

 شاركت مردم، خوداتکائی و متکی نبودن به خدمات دولتی و تکنولوژی مناسب را توضیح دهند.مدانشجویان  -9

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLمسئله)یادگیری مبتنی بر حل   بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

  )ها پاسخ و پرسش و كالس های بحث در شركت(دركالس فعال حضور -

 عملی مرتبط با تکالیف مورد نظر فعالیت های انجام -

 درس كالس در مربوطه كار گزارش ارائه -

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  پروژكتور اسالید  خته و گچت                   وایت برد

 --------------ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 50آزمون پایان ترم   درصد نمره ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد 10شركت فعال در كالس    نمره  درصد 40انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی         ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :ببريد()لطفا نام منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 
1.Health education & Health promotion, Manoj Sharma. last edition. 

2. Principles of Health Education and Health Promotion, Thomas Butler, last edition. 

3. Cultural Competence in Health Education and Health Promotion, Raffy R. Luquis, last edition. 
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  مبانی آموزش بهداشت، دكتر صفاری -5

 بانی آموزش بهداشت ، دكتر فروغ شفیعیم -6
 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 مربوطاستاد  عنوان مطالب جلسه

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم آموزش بهداشت یدرس تیاهم فیفلسفه و تعر 1

 كتر ملیکا خارقانی مقدمد آن سالمتی و ابعاد تعاریف 2

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم موثر بر سالمتوامل ع 3

 كتر ملیکا خارقانی مقدمد در بهداشت یفرهنگ و تداوم اجتماع 4

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم )زبان و لهجه ها( در بهداشتیریفرهنگ پذ 5

 كتر ملیکا خارقانی مقدمد یآن بر رفتار بهداشت ریو تاث ،یاجتماع یارزشها 6

آن بر  ریتاثعادات و اعتقادات و آداب و رسوم )موهومات و خرافات( و  7

 یرفتار بهداشت

 كتر ملیکا خارقانی مقدمد

) درآمد  یاقتصاد ،یاجتماع تیوضع ، یطبقات و اقشار اجتماع 8

 ( در امر بهداشتیحداقل زندگ نیعدم تام ،یگران ،یخانوادگ

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم

 یو اختالفات طبقات یو طبقه و نقش اجتماع یاجتماع گاهیپاثیر تا 9

 بر سالمت جامعه

 كتر ملیکا خارقانی مقدمد

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم در سالمت یبهداشت التیو نقش آن ها و موانع و تسه یشفادهندگان محل 10

 كتر ملیکا خارقانی مقدمد یبر مسائل بهداشت گذارریتاث ملو عوا ینیو روستانش ینیشهرنش 11

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم یعوامل مهاجرت بر مسائل بهداشت ریتاث 12

 كتر ملیکا خارقانی مقدمد یاجتماع رییتغ طیعوامل، شرا م،یمفاه 13

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم رییعوامل مقاومت در مقابل تغ 14

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم ینبودن به خدمات دولت یو متک یمشاركت مردم، خوداتکائ 15

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم با كیفیت در ارائه خدمات مناسب یتکنولوژ 16

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم بررسی تکالیف ارائه شده توسط دانشجویان 17

  ارزشیابی پایانی 18

 


