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  :اهداف اختصاصی

 پس از طی دوره دانشجو باید بتواند:

 .تعاریف سیاستگذاری سالم و سیاست های بهداشتی را بداند -1

 آگاه باشد. نسبت به قوانین ارتقا دهنده سالمت -2

 بشناسد. مراکز علمی و تحقیقاتی سیاستگذاری های شاهد محور را -4

 آشنا شود. وضع سیاست ها، قوانین و عوامل موثر بر این فرآیندبا فرآیند  -3

 .سیاست ها و قوانین را تحلیل نماید-5

 .با اثر و نقش تحقیقات سیاستگذاری سالم آشنا باشد -6

 اصول و استراتژی های موثر در وضع قوانین سالمت محور را بداند. -7

 

 

 



 :فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس

 مجریان عناوین تاریخ هفته

 -  تعاریف سیاستگذاری سالم و سیاست های بهداشتی 11/7/55 1

 -  کلیات سیاست گذاری سالمت محور 17/7/55 2

 -  قوانین ارتقا دهنده سالمت 23/7/55 4

 - سیاست گذاری شاهد محور 1/8/55 3

 - نقش قوانین و سیاست ها بر سالمت جامعه 8/8/55 5

وضع سیاست ها، قوانین و عوامل موثر بر این فرآیند  15/8/55 6

 فرآیند

- 

 - تحلیل سیاست ها و قوانین 22/7/55 7

رویكرد ها و تجارب موفق جهانی در سیاست گذاری  25/8/55 8

 سالمت محور

- 

 - اصول وضع قوانین سالمت محور 6/5/55 5

 - استراتژی های موثر در وضع قوانین سالمت محور 14/5/55 11

 - مراکز علمی و تحقیقاتی سیاستگذاری های شاهد محور 21/5/55 11

 - تحقیقات سیاست گذاری سالم 27/5/55 12

 -  نقش متخصصان آموزش بهداشت در سیاست گذاری ها 3/11/55 14

 - منابع الزم جهت سیاست گذاری ارتقا دهنده سالمت 11/11/55 13

15 -  - 

16 -  - 

 

 

 



 : روش آموزش

 به روش سخنرانی و با بهره گیری از وسایل کمك آموزشی انجام می گیرد .آموزش  -

به منظور افزایش اثربخشی آموزشی و نیز ایجاد انگیزه در دانشجویان بخش پایانی هر جلسه به  -

 پرسش و پاسخ اختصاص داده می شود .

 امکانات آموزشی بخش

 سالن سخنرانی )کالس درس( 

 دیتا پروژکتور و ...(تسهیالت آموزشی )،  وسایل و
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 نحوه محاسبه نمره کل: 

 امتحان پایان ترم 65%

 میان ترم % 45 -

 مقررات:



 13حداقل نمره قبولی 

 جلسه 3دفعات مجاز غیبت در کالس تعداد 
 


