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

 

آموزش بهداشت و   کارشناسی ارشد حصیلی:ت یرشتهو مقطع  و ارتقاء سالمت  آموزشگروه آموزشی: بهداشت دانشکده:

 و ارتقاء سالمت

 ندارد یش نیاز:پ د: تئوري نوع واح  2احد:تعداد و محیط کار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در   نام درس:

 دانشکده بهداشت  مکان برگزاري:     10 -12 :ساعت شنبه یک: زمان برگزاري کالس: روز

 دکتر صلحی درسین )به ترتیب حروف الفبا(:م دکتر صلحی مسئول درس:  3   تعداد دانشجویان:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

بهداشت و ارتقاي سالمت و از ابعااد  متتلا   شبراي اجراي آقدامات آموزمحیط کار  در این درس فراگیر با اهمیت

 رویکردها در سطح فرد ، محیط ، سازان وجامعه آشنا می شود.

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

توانمندسازي دانشجویان در طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي جامع ارتقاء سالمت  و آموزش  بهداشت به  -

 نظور  ارتقاء رفتارهاي سالم و ایمن در محیط کار م

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تتصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافزاي اختصاصیقابل تقسیم شدن به اج اهداف بینابینی دهد.

 

 آشنایی با:

  ( در محیط کار HSEتعاری  ، تاریتچه ، اهمیت و اصول آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و ایمنی ) -

 اهمیت سالمت نیروي کار در ارتقاء سالمت جامعه -

  یر کشورها وضعیت سالمت کارگران در ایران و تجربه سا -

 قوانین باالدستی براي سالمت محیط هاي کار درایران  -

 عوامل موثر بر سالمت  ارکنان و محیط کار  -

 تاثیر متقابل کار بر سالمت و سالمت  بر کار -

 نظریه ها و الگوهاي تحلیل رفتارهاي مرتبط با ایمنی در محیط کار ) مدل پنیر سوئیسی ، نظریه دامینو( -

 ات آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در محیط کار عوامل موفقیت اقدام -

 رویکردها و نظریه ها و مدل هاي کاربردي آموزش بهداشت  ارتقاء سالمت  -

طراحی و اجراي برنامه هاي اولویت دار در محیط کار شامل ارتقاء سالمت جسمانی، روانی و رفتاري ، افزایش  -

 ایمن، استرس ، بیماریهاي قلبی و عروقی  فعالیت جسمانی، بهبود وضعیت تغذیه، تامین محیط کار

 برنامه ریزي در محیط هاي کاري با اندازه هاي کوچک، متوسط و بزرگ -
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 سنجش نیارهاي براساس جمع آوري داده ها از محیط و نیروي انسانی و ماهیت  -

 راه اندازي نظام مداوم و بروز ث بت داده ها ) بانک اطالعاتی جامع سالمت سازمان ( -

 ارزیاي فرهنگ سازمانی و محیط کار ، قوانین و مقررات و دستور العمل هاشناخت و  -

 ارزیابی تیم ها و مشرکت کن ندگان -

تنطیم و آماده سازي اهداف برنامه گ پیش بینی ، تامین منابع، مالحظات اجرایی و سیاست هاي سازمانی  -

 براساس شواهد 

 اجرا و ارزشیابی  -

  مت در محیط کار انجام شده در جهان و ایران دو برنامه جامع آموزش و ارتقاء سال  -

 های تدريس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ   ×ستنرانی برنامه ریزي شده   ستنرانی

 ×TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  ×(PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  ×بحث گروهی

ي کاري  و مداخالت انجام شاده جستجوي مقاالت  علمی  درزمینه  مشکالت  محیط ها )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 در محیط هاي کار و ارائه مطالب در باره آنها در سر کالس  
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

گوش دادن ، پرسش و پاسخ ، تهیه مطلب درباره موضوع مشتص شده و  ارائه آن در کالس ، ارائه خالصه درس 

کار و بررسی وضعیت موجود و جمع آوري اطالعات سالمت بر اساس مراجعه به یک محیط  -جلسه قبل به نوبت

  اولویت بندي مشکالت و انتتاب  یک مشکل -شواهد 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ×پروژکتور اسالید  تته و گچت  ×وایت برد

 نمایش فیلم کوتاه -ببرید( استفاده از مواد آموزشی مانند نمایش فیلم   سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

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

  نمره درصد 10شرکت فعال در کالس    نمره  درصد10انجام تکالی  

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

 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ايچندگزینه       ×پاسخ کوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -
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 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس
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 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

تعاری  ، تاریتچه ، اهمیت و اصول آموزش بهداشت و یی با آشنا 1

 ( در محیط کار  HSEارتقاء سالمت و ایمنی )

  

 دکتر صلحی 

 اهمیت سالمت نیروي کار در ارتقاء سالمت جامعه 2

 وضعیت سالمت کارگران در ایران و تجربه سایر کشورها   

 

 دکتر صلحی

 دکتر صلحی  3

 المت محیط هاي کار درایران قوانین باالدستی براي س 4

  

 دکتر صلحی

 عوامل موثر بر سالمت  ارکنان و محیط کار  5

 تاثیر متقابل کار بر سالمت و سالمت  بر کار

  

 دکتر صلحی

6  

رفتارهاي مرتبط با ایمنی در محیط  ها و الگوهاي تحلیلنظریه 

 کار ) مدل پنیر سوئیسی ، نظریه دامینو(

  

 دکتر صلحی

موفقیت اقدامات آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در عوامل  7

 محیط کار 

   

 دکتر صلحی

رویکردها و نظریه ها و مدل هاي کاربردي آموزش بهداشت   8

 ارتقاء سالمت 

 

 دکتر صلحی

9  

طراحی و اجراي برنامه هاي اولویت دار در محیط کار شامل 

ت ارتقاء سالمت جسمانی، روانی و رفتاري ، افزایش فعالی

جسمانی، بهبود وضعیت تغذیه، تامین محیط کار ایمن، استرس 

 ، بیماریهاي قلبی و عروقی 

 

 دکتر صلحی

10  

برنامه ریزي در محیط هاي کاري با اندازه هاي کوچک، متوسط 

 و بزرگ

 

 دکتر صلحی

11  

سنجش نیارهاي براساس جمع آوري داده ها از محیط و نیروي 

 انسانی و ماهیت 

 دکتر صلحی
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نظام مداوم و بروز ث بت داده ها ) بانک اطالعاتی راه اندازي 

 جامع سالمت سازمان (

 

12  

شناخت و ارزیاي فرهنگ سازمانی و محیط کار ، قوانین و 

 مقررات و دستور العمل ها

 

 دکتر صلحی

13  

 ارزیابی تیم ها و مشرکت کنندگان

 

 دکتر صلحی

ش بینی ، تامین منابع، تنطیم و آماده سازي اهداف برنامه گ پی 14

 مالحظات اجرایی و سیاست هاي سازمانی براساس شواهد 

 

 دکتر صلحی

 اجرا و ارزشیابی  15

  

 دکتر صلحی

دو برنامه جامع آموزش و ارتقاء سالمت در محیط کار انجام  16

 شده در جهان و ایران

 دکتر صلحی

ر و مراجعه به یک محیط کاارائه گزارش دانشجویان درباره  17

بررسی وضعیت موجود و جمع آوري اطالعات سالمت بر اساس 

 اولویت بندي مشکالت و انتتاب یک مشکل -شواهد 

 دانشجویان

 


