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

 

 موزش بهداشتارشد آ كارشناسي حصیلی:ت یرشتهو مقطع آموزش بهداشت گروه آموزشی:  بهداشت دانشکده:

 ندارد نیاز:یش پ  تئوري  د:نوع واح   2 تعداد واحد:  ت و ارتقاء سالمت شمباني آموزش بهدا نام درس: 

 دانشکده بهداشت  مکان برگزاري:   8-10 :ساعت شنبه : سه زمان برگزاري كالس: روز

 دكتر صلحي درسین )به ترتیب حروف الفبا(:م دكتر صلحي مسئول درس:  3   تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

د. اینن درس بیشنتر بنه معرحني حرحنه ي درس حاضر ، مقدمات آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت محسوب مي شو

آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، مباني نظري و حلسفي، مفاهیم و مباحث اساسي، كاربردها و عرصنه هناي مداهلنه 

 اي آموزش  بهداشت و ارتقاِ سالمت در جامعه مي پردازد.

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

اساسي، تاریخچه، اصول ، رویکردها، عرصه هاي حعالیت  و مبناني  با حلسفه مباني نظري، مفاهیمآشنایي دانشجویان -

 اهالق حرحه اي در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
نامه را نشان مي و محورهاي اصلي براست نسبت به اهداف كلي روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلي به اجزاي تخصصي شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رحتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اهتصاصي اهداف بینابیني دهد.

 

  آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت مباني نظريآشنایي دانشجویان با  -

 متبهداشت و ارتقاي سال شتاریخچه آموزمفاهیم و با آشنایي دانشجویان  -

 آموزش بهداشت  و رویکردهاي  لواص آشنایي با -

 در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  عرصه هاي حعالیت آشنایي دانشجویان با  -

 اهداف و وظایف آموزش بهداشت و ارتقاي بهداشتآشنایي دانشجویان با   -

 مباني اهالق حرحه اي در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت آشنایي دانشجویان با  

-  

 های تدريس:شیوه

 √پرسش و پاسخ   √سخنراني برنامه ریزي شده   سخنراني

 (TBLیادگیري مبتني بر تیم)  (PBLیادگیري مبتني بر حل مسئله)  √بحث گروهي

 گزارشارائه  و)مفاهیم  ارتقایي( مطلب درباره موضوع  درس تعیین شدهتهیه   –بازدید   )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

   در كالس
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  )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

گوش دادن ، پرسش و پاسخ ، تهیه مطلب درباره موضوع مشخص شده و  ارائه آن در كالس ، ارائه هالصه درس 

 ،جلسه قبل به نوبت

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  √پروژكتور اسالید  خته و گچت  √وایت برد

 نمایش حیلم كوتاه  - نمایش حیلم مواد آموزشي مانند  استفاده از ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد40 آزمون پایان ترم√   نمره درصد 40آزمون میان ترم √

 نمره درصد 10شركت حعال در كالس     نمره درصد10انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردني          ايچندگزینه       √پاسخ كوتاه     تشریحي

 ارائه گزارش و شرح حال ها )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

1- Courell RR. Girvvan JT, Denise S, Caile S, Mekenzie J. Principle and Foundation of 

Health Promotion and Education. Pearson. Last edition 
 2- Carl L, Fertman, Dian D, Allensworth. Health Promotion Programs: from Theory to 

Practice: USA: by the Society for Public Health Education. Last edition 

3- Who, Milestones in Health Promotion. World Health Organization. Last edition  

4- Jill M. Philosophical foundation of Health Education, USA: John Wiley &Sons. Last 

edition 
 
 

 اينترنتی 

 ساير منابع: 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر صلحي ریف رسالت نظام و جایگاه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتتع  1
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 دكتر صلحي  سالمت وابعاد آن 2

 دكتر صلحي   تعیین كننده هاي سالمت  3

 دكتر صلحي  تاریخچه ، رسالت و كاركرد هاي بهداشت عمومي  4

 دكتر صلحي  مفاهیم اساسي در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  5

 دكتر صلحي رویکردهاي حلسفي حرحه اي  مباني و 6

 دكتر صلحي  رویکردهاي ارتقاء سالمت 7

 دكتر صلحي  منشورهاي ارتقاء سالمت 8

 دكتر صلحي ها، وظایف و صالحیت هاي حرحه اي نقش  9

 دكتر صلحي  عرصه هاي ارائه هدمات آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 10

 لحيدكتر ص مراكز بهداشتي و درماني  11

 دكتر صلحي    اجتماعي  12

 دكتر صلحي محیط كار  13

منابع و پایگاه هاي علمي و سازمان هاي حرحه اي  آموزش بهداشت  14

 و ارتقاء سالمت ئر سطوح ملي و بین المللي 

 دكتر صلحي

 دكتر صلحي  مباني اهالق حرحه اي در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  15

 دكتر صلحي وزش بهداشت و ارتقاء سالمت «هاي آ نمونه اي از پژوهش 16

 دكتر صلحي ارائه گزارش هاي دانشجویي 17

 


