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 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  گروه آموزشی:                                                     بهداشت  دانشکده: 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت Ph.D حصیلی:ت یرشتهو قطع م

 

     واحد عملی 5/0 ،نظری 5/1 د:نوع واح     2 تعداد واحد:    ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:     8-10 :ساعتشنبه  دو :روز       زمان برگزاری كالس:         ندارد یش نیاز:پ

 دکتر طاهره دهداری :مدرس       دکتر طاهره دهداری مسئول درس:       نفر 3  تعداد دانشجويان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

نيازمند برقراری ارتباط می باشد، در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت حی و اجرای هر نوع مداخله ای از آنجا که طرا

لذا يادگيری اين مباحث نظری و کاربردی می تواند مهارت دانش آموختگان را در برقراری ارتباط با مخاطبين در 

ت و همکاری آنها در برنامه ريزی، اجرا سطوح مختلف )فرد، جامعه، سازمان و تصميم گيران( به منظور جلب مشارک

 و ارزشيابی برنامه های ارتقاء سالمت افزايش دهد. 

 در زمينه سالمت آشنايی دانشجويان با اصول و مفاهيم ارتباطهدف كلی: 

 

 )همان هدف بینابینی طرح دوره است ( :جزئیهدف 

 رتباطات در حوزه سالمتريف و مفاهيم مرتبط در زمينه ارتباط و ااآشنايی دانشجويان با تع -

  آشنايی دانشجويان با تئوری ها و الگوهای ارتباطی -

 و بررسی مقاالت منتشره در اين حوزه در ارتباطات سالمت موقعيت تحليلآشنايی دانشجويان با  -

 و انجام يک نمونه عملی توسط دانشجويان ارتباطات سالمت برنامه ريزی در فرايندآشنايی دانشجويان با  -

در  عوامل موثر در يک ارتباط موفقمهارت های ارتباطی )کالمی و غيرکالمی( و دانشجويان با آشنايی  -

 ، اخالق در ارتباطزمينه سالمت

فنون طراحی پيام های موثر در ، مدل های طراحی پيام در ارتباطات، آشنايی دانشجويان با طراحی پيام -

 زمينه ارتباطات سالمت

 policyو نحوه نگارش يک  قانونگذاران در حوزه سالمتپيام برای  فنون طراحیآشنايی دانشجويان با  -

brief برای تصميم گيران 

 آشنايی دانشجويان با مراحل طراحی يک کمپين ارتباطی در زمينه سالمت -

در ارتباطات  Lobbyingشيوه  آشنايی دانشجويان با فنون متقاعدسازی در ارتباطات سالمت )شامل -

 ن چانه زنی و ...(سالمت، فنون مذاکره، فنو

، فرهنگ و اصول و مفاهيم آن در هنگام بحران Risk Communicationمفهوم  آشنايی دانشجويان با -

 و رسانه

های طراحی  فنون پيش آزمون پيامآشنايی دانشجويان با فنون ارزيابی پيام در رسانه های طراحی شده و  -

 يگاه سالمت در رسانه و معرفی تحقيقات موفق در زمينه سالمت و رسانه، جا شده

آشنايی با مهارت های الزم جهت به کارگيری صحيح ارتباطات در مداخالت آموزش بهداشت و ارتقاء  -

 سالمت
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 آشنايی دانشجويان با سواد رسانه، جايگاه سالمت در رسانه و تحقيقات انجام شده در اين حوزه -

 

 های تدريس:شیوه

 رسش و پاسخپ   سخنرانی برنامه ريزی شده   سخنرانی

 (TBLيادگيری مبتنی بر تيم)  (PBLيادگيری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 کار عملی : )لطفاً نام ببريد( ساير موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 . حضور به موقع در کالس1

 کالسی های پرسش و پاسخبحث ها و شرکت فعال در . 2

( و 1( و ارتباط شناسی دکتر فرهنگی )جلد 11ارتباط شناسی دکتر محسنيان راد )چاپ مطالعه قبلی کتاب . 3

 کسب نمره قبولی در آزمون برگزار شده توسط استاد

. انتخاب يک مشکل بهداشتی در سطح دانشکده و طراحی و پياده سازی يک کمپين ارتباطی در زمينه سالمت در 4

 يیجهت پرداختن به مشکل و ارائه گزارش نها

. انتخاب يک موضوع و نگارش يک تحليل موقعيت و يک برنامه ريزی ارتباطی بر اساس مراحل استاندارد تحليل و 5

 برنامه ريزی، مروری بر مطالعات و ساير منابع الزم

 . انتخاب يکی از عناوين درس و ارائه کنفرانس در کالس درس1

 طراحی شده از آن استفاده شده است و ارائه گزارش . پيش آزمون محتوای پيام های يک رسانه که در کمپين7
 

 وسايل كمک آموزشی:  

   پروژکتور اساليد  خته و گچت  وايت برد

 کامپيوتر ، جزوه :لطفاً نام ببريد()  ساير موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 04 :مآزمون پايان تر              نمره درصد 20 :آزمون میان ترم

 نمره درصد 51 :شركت فعال در كالس    نمره درصد 25 انجام تکالیف

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

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح     جور كردنی ایچندگزينه       پاسخ كوتاه     تشريحی

 كمپین و پیش آزمون پیام ارائه گزارش عملی طراحی يک :)لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 به بعد 11، چاپ کتاب ارتباط شناسی )دکتر محسنيان راد( .1
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 1331، چاپ دوم ، کتاب ارتباط و طراحی پيام در سالمت )دکتر طاهره دهداری و همکاران( .2

 1383، (مبانی ارتقاء سالمت )دکتر طاهره دهداری و همکارانکتاب  .3

 )دکتر علی اکبر فرهنگی( ، جلد اولارتباطات انسانی .4

5. Renata Schiavo. Health communication: from theory to practice. John Wiley 

& Sonc, 2007. 

6. Claudia F. Parvanta, et al. Essentials of Public Health Communication. Jones & 

Bartlett Learning, 2011. 
 

 

 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس
 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

آشنايی دانشجويان با تعاريف و مفاهيم مرتبط در زمينه ارتباط و ارتباطات در حوزه  1

 سالمت

 دکتر طاهره دهداری

 دکتر طاهره دهداری آشنايی دانشجويان با تئوری ها و الگوهای ارتباطی  2

ليل موقعيت در ارتباطات سالمت و بررسی مقاالت منتشره آشنايی دانشجويان با تح 3

 در اين حوزه

 دکتر طاهره دهداری

م يک نمونه آشنايی دانشجويان با فرايند برنامه ريزی در ارتباطات سالمت و انجا 4

 عملی توسط دانشجويان

 دکتر طاهره دهداری

و عوامل موثر در يک آشنايی دانشجويان با مهارت های ارتباطی )کالمی و غيرکالمی(  5

 ارتباط موفق در زمينه سالمت، اخالق در ارتباط

 دکتر طاهره دهداری

آشنايی دانشجويان با طراحی پيام، مدل های طراحی پيام در ارتباطات، فنون طراحی  6

 پيام های موثر در زمينه ارتباطات سالمت

 دکتر طاهره دهداری

فنون پيش در رسانه های طراحی شده و آشنايی دانشجويان با فنون ارزيابی پيام  7

های طراحی شده و معرفی تحقيقات موفق در زمينه سالمت و رسانه،  آزمون پيام

 جايگاه سالمت در رسانه

 دکتر طاهره دهداری

آشنايی دانشجويان با فنون طراحی پيام برای قانونگذاران در حوزه سالمت و نحوه  8

 رانبرای تصميم گي policy briefنگارش يک 

 دکتر طاهره دهداری

المتآشنايی دانشجويان با مراحل طراحی يک کمپين ارتباطی در زمينه س 9  دکتر طاهره دهداری 

 دکتر طاهره دهداری آشنايی دانشجويان با فنون مذاکره در ارتباط 11

 دکتر طاهره دهداری آشنايی دانشجويان با فنون البی گری در ارتباط 11

 دکتر طاهره دهداری ن با فنون چانه زنی در ارتباطآشنايی دانشجويا 12

و اصول و مفاهيم آن در  Risk Communicationمفهوم  آشنايی دانشجويان با 13

 هنگام بحران، فرهنگ و رسانه

 دکتر طاهره دهداری

 دکتر طاهره دهداریآشنايی با مهارت های الزم جهت به کارگيری صحيح ارتباطات در مداخالت آموزش  14
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 متبهداشت و ارتقاء سال

آشنايی دانشجويان با سواد رسانه، جايگاه سالمت در رسانه و تحقيقات انجام شده در  15

 اين حوزه

 دکتر طاهره دهداری

 دکتر طاهره دهداری کار عملی )طراحی يک کمپين ارتباطی و پيش آزمون پيام در رسانه( 16

 دکتر طاهره دهداری زمون پيام در رسانه(کار عملی )طراحی يک کمپين ارتباطی و پيش آ 17

 


