
 

 بهداشت دانشکده

 گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 

 های مراقبت بهداشتی اولیه  در محیطسالمت  یآموزش بهداشت و ارتقا :عنوان درس 

 سالمت یارشد  آموزش بهداشت و ارتقا یکارشناس سومترم  انیدانشجو مخاطبان:

                (یواحد عمل 0.1و  یواحد نظر 5.1واحد ) 2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(    

 و همچنین سامانه نوید در طول هفته هرهفته سه شنبه یروزها51 تیلغا 52ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

واحد  5.1 یبرا هکطبق زمانبندی دانشکده  5100-5105  یلیسال تحص اول مسالیهفته اول تا هفدهم ن(   زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی

سالمت و  یبرنامه آموزش و ارتقا کی میو تنظ هیتهو  از مراکز سالمت یکیحداقل  یبرا یسنج ازین ساعت 51واحد عملی  0.1تدریس و برای  جلسه 51 ینظر

 (50-52عت )در صورتی که کالسها حضوری باشد شنبه ها سا می گرددطراحی و ارائه  سط دانشجویا فضای مجازی که تو ارائه آن در کالس

 ارتقای سالمت  Ph.D دکتر بهروز حمزه مدرس: 

 ن( ندارد)یا همزما درس و پیش نیاز:

 

 ارائه کننده خدمات سالمت و کاربست آن در نظام سالمت یها طیسالمت در مح یارتقا میو مفاه اتیبا اصول و کل انیدانشجو ییآشنا هدف کلی درس :

 

 یک هدف(: )جهت هر جلسه  نظری هداف کلی جلساتا

  هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یسب دانش در مورد فلسفه ارتقاک -5

  هیاول یمراقبت بهداشتمحیطهای سالمت در  یارتقاآموزش بهداشت و اصول و اهداف  ف،یکسب دانش در مورد تعار -2

  هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یآموزش بهداشت و ارتقا یموانع و چالش هاکسب دانش در مورد  -1

    هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یارتقاآموزش بهداشت و  یراهبردهاکسب دانش در مورد  -1

  هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یانواع مداخالت  آموزش بهداشت و ارتقاکسب دانش در مورد  -1

  هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یارتقاآموزش بهداشت و برنامه  یفیک یو شاخص ها ارهایمعکسب دانش در مورد  -6

 هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یارتقاآموزش بهداشت و  یزیبرنامه رکسب دانش در مورد  -1

 هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یارتقاآموزش بهداشت و  مدیریتکسب دانش در مورد  - 8

 هیاول یمراقبت بهداشت یطهایسالمت در مح یرتقااآموزش بهداشت و  برای تیازسنجی کسب دانش در مورد - 9

 اول یبهداشت یسالمت در مراکز مراقبت ها یارتقا آموزش بهداشت و یزیدر برنامه ر سالمندان،جهت خاص  ریو تداب ازهاینکسب دانش در مورد  -50

 هیاول یبهداشت یسالمت در مراکز مراقبت ها یارتقاآموزش بهداشت و  یزیخاص جهت افراد معلول و ناتوان،در برنامه ر ریدابو ت ازهایسب دانش در مورد نک -55

 هیاول یبهداشت یسالمت در مراکز مراقبت ها یارتقاآموزش بهداشت و  یزیدر برنامه ر یروان مارانیخاص جهت ب ریو تداب ازهایسب دانش در مورد نک -52

 هیاول یبهداشت یدر مراکز مراقبت هاارتقای سالمت  آموزش بهداشت و پژوهشهای ددانش در مورکسب  -51

 

 ساعت( 71) یبخش عمل

 از مراکز سالمت یکی  یبرا یسنج ازیشامل ن تیوضع یابیارز -

 یا فضای مجازی سالمت و ارائه آن در کالس یو ارتقابهداشت برنامه آموزش  کی میو تنظ هیته -

 

 

 ه تفکیک اهداف کلی هر جلسه:اهداف ویژه ب

 

 ل:جلسه او یهدف کل

  هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یکسب دانش در مورد فلسفه ارتقا

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :دانشجو قادر باشد انیدر پا

 دهد حیرا توض یبهداشت مراقبت یها طیسالمت در مح یفلسفه ارتقا-

 

 

 :دومجلسه  یهدف کل

  هیاول یمراقبت بهداشت یطهایسالمت در مح یارتقاآموزش بهداشت و اصول و اهداف  ف،یمورد تعار کسب دانش در 

 :دومجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد انیپا در

 کند فیارتقا سالمت را تعر

 دهد حیارتقا سالمت را توض آموزش بهداشت و اصول

 کند حیرا تشر یبهداشت تمراقب یها طیسالمت در مح یارتقاآموزش بهداشت و اهداف 

 

 

 :سومجلسه  یهدف کل

  هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یآموزش بهداشت و ارتقا یکسب دانش در مورد موانع و چالش ها

 :سومجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در



 دهد حیتوضو قرار دهد  یرا مورد بررس یتبهداش مراقبت یها طیسالمت در مح یرتقاا آموزش بهداشت و یموانع و چالش ها
 

 

 :چهارمجلسه  یهدف کل

    هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یارتقاآموزش بهداشت و  یکسب دانش در مورد راهبردها

 :چهارمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 کند ارائه خدمات سالمت را درک یها طیمح ارتقا سالمت درآموزش بهداشت و  یراهبرد ها تیاهم

 کند حیو تشر کرده نییرا تع یمراقبت بهداشت یها طیمح سالمت در یارتقاآموزش بهداشت و  یانواع راهبرد ها 

 

 

 :پنجمجلسه  یهدف کل

 هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یکسب دانش در مورد انواع مداخالت  آموزش بهداشت و ارتقا

 :پنجمسه جل ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دهد حیرا توض یبهداشت مراقبت یها طیسالمت در مح یارتقا انواع مداخالت آموزش بهداشت و

 ندرا نقد ک مراقبت بهداشتی اولیه یها طیدر مح ایمداخله حاصل از طرححهای مقاال ت 
 

 

 :ششمجلسه  یهدف کل

  هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یارتقاآموزش بهداشت و برنامه  یفیک یو شاخص ها ارهایکسب دانش در مورد مع

 :ششمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دهد حیرا نام برده و توض یهداشتب مراقبت یها طیسالمت در مح یارتقاآموزش بهداشت و  یبرنامه ها یفیک یو شاخص ها ارهایمع

 

 

 :هفتمجلسه  یهدف کل

 هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یارتقاآموزش بهداشت و  یزیدانش در مورد برنامه ر کسب

 :هفتمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دهد حیرا توض یمراقبت بهداشت یها طیحمسالمت در یارتقاآموزش بهداشت و  یزینواع برنامه را

 

 

 :هشتمجلسه  یهدف کل

 هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یارتقاآموزش بهداشت و  تیریرد مدکسب دانش در مو

 :هشتمجلسه  ژهیو هدافا

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دهد حیتوض را ارائه خدمات سالمت طیدر مح سالمت یارتقاآموزش بهداشت و  یبرنامه ها تیرینحوه مد 

 

 

 :نهمجلسه  یهدف کل

 هیاول یمراقبت بهداشت یطهایسالمت در مح یارتقاآموزش بهداشت و  یبرا یازسنجیکسب دانش در مورد ت

 :نهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دهد حیآن را توض تیو اهم یسنج ازین

 دهد  حیرا توض یسنج ازیمراحل ن

 

 :دهمجلسه  یهدف کل

 یهاول یبهداشت مراقبت محیط هایسالمت در  یارتقا آموزش بهداشت و یزیه رخاص جهت سالمندان، در برنام ریو تداب ازهایکسب دانش در مورد ن

 :دهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دهد حیرا توضاولیه  یهداشتب مراقبت یها طیسالمندان در مح سالمت یارتقاآموزش بهداشت و  یبرنامه ها یو چالش ها ازهاین

 دهد حیرا توضاولیه  یمراقبت بهداشت یها طیمح در نحوه ارائه خدمات به سالمندان

 

 

 :یازدهمجلسه  یهدف کل

 هیاول یبهداشتمراقبت  محیطهایسالمت در  یارتقاآموزش بهداشت و  یزیخاص جهت افراد معلول و ناتوان،در برنامه ر ریو تداب ازهایکسب دانش در مورد ن

 :یازدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در



 دهد حیرا توضاولیه  یمراقبت بهداشت یها طیافراد معلول و ناتوان در مح سالمت یارتقاآموزش بهداشت و  یبرنامه ها یو چالش ها ازهای.ن

 دهد حیرا توضاولیه  یمراقبت بهداشت یها طیمح در نیحوه ارائه خدمات به معلولن

 

 

 :دوازدهمجلسه  یهدف کل

 هیاول یبهداشت مراقبت محیط هایسالمت در  یارتقاآموزش بهداشت و  یزیدر برنامه ر یروان مارانیخاص جهت ب ریو تداب ازهایرد نکسب دانش در مو

 :دوازدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دهد حیرا توض اولیه یبهداشت بتمراقی ها طیدر مح یروان مارانیب سالمت یارتقا آموزش بهداشت و یبرنامه ها یو چالش ها ازهاین

 دهد حیرا توضاولیه  یمراقبت بهداشت یها طیمح در یروان مارانینحوه ارائه خدمات به ب

 

 

 :سیزدهمجلسه  یهدف کل

 هیاول یبهداشت یسالمت در مراکز مراقبت ها یارتقا آموزش بهداشت و یکسب دانش در مورد پژوهشها

 :سیزدهمجلسه  ژهیو اهداف

 نشجو قادر باشد:دا انیپا در

 کند لیو تحل یبررسرا  رانیا اولیه یمراقبت بهداشت یها طیمح در سالمت یارتقاآموزش بهداشت و  یجارب و پژوهش هات

 کند لیو تحل یرا بررس کشورها ریسااولیه در یمراقبت بهداشت یها طیمح در سالمت یارتقاآموزش بهداشت و  یجارب و پژوهش هات

 

 

  (:در طول ترم ساعت 71) جمعا  چهاردهم تا پایان ترم جلسهواحد عملی  5.0

 از مراکز سالمت یکی  یبرا یسنج ازیشامل ن تیوضع یابیارز -

 سالمت و ارائه آن در کالس یبرنامه آموزش و ارتقا کی میو تنظ هیته -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع:

 

 
 

 روش تدریس:

 ورییا حض یمتن در کالس مجازو  ریاوو استفاده از تص یسخنران

 

 وسایل آموزشی :

Power point و یا کالس درس ینترنتیبصورت ا دیبا استفاده از سامانه نو یمجاز یو کالسها 

 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ 

 طبق برنامه دانشکده امه دانشکدهطبق برن نظرینمره  %60 چند امتحان کتبی آزمون پایان ترم



 EDOو امضای مسئولنام                  ام و امضای مدیر گروه:          ن      دکتر بهروز حمزهنام و امضای مدرس:     

 بهداشت دانشکده: 

 تاریخ ارسال :                                               تاریخ ارسال:                05/6/7055 تاریخ تحویل: 

 

یا  آنالین گزینه ای

 حضوری

به به موقع پاسخ  حضور فعال در کالس

 سواالت

   فیو انجام تکال

اول  مسالیهم نسیزدهفته اول تا  رینمره نظ 10%

  5100-5105یلیسال تحص

 شنبه ها 52-50

 اگر حضوری باشد

سال  اول مسالیتا هفدهم ن نهمهفته  عملینمره  %500 ارزیابی کار عملی

   5100-5105 یلیتحص

 هفته های مربوطهدر طول 

 
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

  و کار عملی فیتکالجواب سواالت،  و ارسال به موقع  ینترنتیا یاستفاده به موقع از کالسها -

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 رفتار سالمت رییو تغ یزیبرنامه ر یها و مدلها هینظر جدول زمانبندی درس

 75-70باشد شنبه هر هفته  یو اگر حضور ریباشد طبق برنامه ز نیاگر آنال و ساعت جلسه :روز 

 

با توجه به  تاریخ جلسه

 آنالین بودن کالسها

 مدرس موضوع هر جلسه             

1  

 هفته اول

 

 دکتر بهروز حمزه هیاول یمراقبت بهداشت یها طیسالمت در مح یفلسفه ارتقا آشنایی با

 یطهایسالمت در مح یارتقاآموزش بهداشت و اصول و اهداف  ف،یتعارآشنایی با  ومد هفته 2

  هیاول یمراقبت بهداشت

 

 دکتر بهروز حمزه

 یها طیسالمت در مح یآموزش بهداشت و ارتقا یموانع و چالش ها اآشنایی ب سوم هفته 3

  هیاول یمراقبت بهداشت

  

 دکتر بهروز حمزه

مراقبت  یها طیسالمت در مح یارتقا آموزش بهداشت و یاهبردهاربا آشنایی  چهارم هفته 4

    هیاول یبهداشت

 

 دکتر بهروز حمزه

مراقبت  یها طیسالمت در مح یانواع مداخالت  آموزش بهداشت و ارتقا آشنایی با پنجم هفته 5

  هیاول یبهداشت
 

 دکتر بهروز حمزه

سالمت در  یارتقاآموزش بهداشت و امه برن یفیک یو شاخص ها ارهایمع آشنایی با ششم هفته 6

  هیاول یمراقبت بهداشت یها طیمح

 دکتر بهروز حمزه

مراقبت  یها طیسالمت در مح یارتقا آموزش بهداشت و یزیبرنامه ر آشنایی با هفتم هفته 7

 هیاول یبهداشت

 دکتر بهروز حمزه

مراقبت  یها طیحسالمت در م یارتقا آموزش بهداشت و تیریمد آشنایی با هشتم هفته 8

 هیاول یبهداشت

 دکتر بهروز حمزه

مراقبت  یها طیسالمت در مح یارتقاآموزش بهداشت و  یبرا یازسنجیت اآشنایی ب نهم هفته 9

 هیاول یبهداشت

 

 دکتر بهروز حمزه

آموزش بهداشت و  یزیخاص جهت سالمندان، در برنامه ر ریو تداب ازهاینآشنایی با  دهم هفته 11

 یهاول یبهداشت مراقبت محیط هایمت در سال یارتقا

 

 

 

 دکتر بهروز حمزه

آموزش  یزیخاص جهت افراد معلول و ناتوان،در برنامه ر ریو تداب ازهاینآشنایی با  یازدهم هفته 11

 هیاول یبهداشت مراقبت  محیط هایسالمت در  یارتقابهداشت و 

 

 دکتر بهروز حمزه

آموزش بهداشت  یزیدر برنامه ر یروان مارانیخاص جهت ب ریتدابو  ازهاین آشنایی با دوازدهم هفته 12

 اولیه یبهداشت مراقبت محیط هایسالمت در  یارتقاو 

 

 

 دکتر بهروز حمزه

 مراقبت محیط هایسالمت در  یارتقاآموزش بهداشت و  یپژوهشها آشنایی با  زدهمیهفته س 13

 هیاول یبهداشت

 دکتر بهروز حمزه

 کی میو تنظ هیتهو  از مراکز سالمت یکی  یبرا یسنج ازیشامل ن تیوضع یابیارز چهاردهم هفته 14

 یا در سامانه سالمت و ارائه آن در کالس یبرنامه آموزش و ارتقا

 دکتر بهروز حمزه

 کی میو تنظ هیاز مراکز سالمت و ته یکی  یبرا یسنج ازیشامل ن تیوضع یابیارز پانزدهم هفته 15

 در سامانه ای سالمت و ارائه آن در کالس یبرنامه آموزش و ارتقا

 دکتر بهروز حمزه

 کی میو تنظ هیاز مراکز سالمت و ته یکی  یبرا یسنج ازیشامل ن تیوضع یابیارز شانزدهم هفته 16

 در سامانه ای سالمت و ارائه آن در کالس یبرنامه آموزش و ارتقا

 دکتر بهروز حمزه

 کی میو تنظ هیاز مراکز سالمت و ته یکی  یبرا یسنج زایشامل ن تیوضع یابیارز هفدهم هفته 17

 در سامانه ای سالمت و ارائه آن در کالس یبرنامه آموزش و ارتقا

 دکتر بهروز حمزه



 کی میو تنظ هیاز مراکز سالمت و ته یکی  یبرا یسنج ازیشامل ن تیوضع یابیارز در طول ترم  18

 در سامانه ای کالسسالمت و ارائه آن در  یبرنامه آموزش و ارتقا

 دکتر بهروز حمزه

 کی میو تنظ هیاز مراکز سالمت و ته یکی  یبرا یسنج ازیشامل ن تیوضع یابیارز طول ترم در 19

 در سامانه ای سالمت و ارائه آن در کالس یبرنامه آموزش و ارتقا

 دکتر بهروز حمزه

 کی میو تنظ هیاکز سالمت و تهاز مر یکی  یبرا یسنج ازیشامل ن تیوضع یابیارز طول ترم در 20

 در سامانه ای سالمت و ارائه آن در کالس یبرنامه آموزش و ارتقا

 دکتر بهروز حمزه

 کی میو تنظ هیاز مراکز سالمت و ته یکی  یبرا یسنج ازیشامل ن تیوضع یابیارز طول ترم در 21

 در سامانه ای سالمت و ارائه آن در کالس یبرنامه آموزش و ارتقا

 بهروز حمزهدکتر 

 کی میو تنظ هیاز مراکز سالمت و ته یکی  یبرا یسنج ازیشامل ن تیوضع یابیارز در طول ترم 22

 در سامانه ای سالمت و ارائه آن در کالس یبرنامه آموزش و ارتقا

 دکتر بهروز حمزه

 


