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 بسمعه تعالی

 بهداشت دانشکده
 

 آموزش بهداشت : درس عنوان

 ترم سوم بهداشت حرفه ایدانشجویان کارشناسی پیوسته  :مخاطبان

 واحد 1واحد نظری؛ سهم استاد  1 (:واحد از استاد سهم یا) واحد تعداد

 ::111 - 5118از ساعت  هاچهارشنبه  :فراگیر سؤاالت به پاسخگویی ساعت

 ::11 - 11:1نیمسال اول سال تحصیلی  – ::111تا  ::111 هاشنبهدو :(تحصیلی نیمسال و ساعت روز،) درس ارائه زمان

ستالمت؛   یاستتذاار یس MPHسالمت و  یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکترفرزاد جلیلیاندکتر  :مددرس 

 کرمانشاه( یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت؛ دانشذاه علوم پزشک ؛آموزش بهداشتگروه  دانشیار

 ندارد :نیاز پیش درس

 

 هدف کلی درس1
این درس دانشجویان را با مفاهیم، اصول، نقش و اهمیت آموزش بهداشت در شرایط مختلف آشنا نموده و آندان را ههدت برنامده رید   و     

 آموزش بهداشت توانمند خواهد ساخت.  هابرنامهبهداشتی و ارزشیابی   هاامیپآموزش بهداشت و ارائه   هابرنامهتدوین 

 اهداف کلی جلسات1

 واحد( 1هلسه؛  8: )ههت اهداف کلی جلسات 

سالمتی و دامنه کاربرد آمدوزش بهداشدت را شدر       هابرنامهمفهوم آموزش بهداشت، اهداف، اصول،نقش آموزش بهداشت در  -1

 دهد. )هلسه اول(

فعالیدت آمدوزش دهنددگان      هدا عرصده و  هاتیمسئول، هانقشارتقاء سالمت، اهداف، اصول و دامنه کاربرد آن را شر  دهد و  -2

 سالمت را نام ببرد. )هلسه دوم(

ش آموزش بهداشت در سدوو  مختلدف پیشدگیر  را شدر      رفتار بهداشتی، یادگیر  و تغییر رفتار، هماهنگی بین بخشی و نق -3

 دهد. )هلسه سوم(

آموزش سالمت را شر  دهد. )هلسده    هابرنامهموانع و مشکالت  نیازها  بهداشتی، مراحل برنامه ری   در آموزش بهداشت و -4

 (چهارم و پنجم

 (ششمبهداشتی را توضیح دهد. )هلسه   هاامیپارائه و انتقال   هاروش -5

 (هفتم و هشتمانواع آن، اه اء تشکیل دهنده ارتباط را شر  دهد. )هلسه  ارتباط و -6
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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه1

 ل1هدف کلی جلسه اوّ

 آشنایی با مفاهیم آموزش سالمت -1

 

 ل1اهداف ویژه جلسه اوّ

 سالمتی را شر  دهد. 1

 آن را نام ببرد.  هاتینمایید و محدود تعریف سالمتی از دیدگاه سازمان ههانی بهداشت را بیان 2

 آموزش سالمت را تعریف کند. 3

 ناخوشی، بیمار  و سالمت را تعریف نماید. 4

 مفهوم بوم شناسی سالمت را توضیح دهد. 5

 سالمتی را شر  دهد.  هانقش آموزش بهداشت در برنامه 6

 آموزش بهداشت را شر  دهد.فعالیت ها  دامنه کاربرد  7

 

 

 1موّدهدف کلی جلسه 

 آشنایی دانشجویان با مفهوم ارتقاء سالمت -1

 1موّداهداف ویژه جلسه 

 ارتقاء سالمت را تعریف کند. 1

 تاریخچه ارتقا  سالمت را بیان کند. 2

 اب ارها  ارتقا  سالمت را نام ببرد. 3

 منشور اتاوا در مورد ارتقا  سالمت را توضیح دهد. 4

 توانمندساز ، شبکه ساز  و حمایت همه هانبه را شر  دهد.  هاروش 5

 

 

 1سوّمهدف کلی جلسه 

 رفتار بهداشتی، یادگیر  و تغییر رفتار، هماهنگی بین بخشی و نقش آموزش بهداشت در سوو  مختلف پیشگیر  -1

 

 1سوّماهداف ویژه جلسه 

 رفتار بهداشتی را توضیح دهد. 1

 مفهوم یادگیر  را شر  دهد. 2

 آموزش و ارتقا  سالمت را شر  دهد.  هاهماهنگی بین بخشی در برنامه 3

 نقش آموزش بهداشت در سوو  مختلف پیشگیر  را توضیح دهد. 4

 سواد سالمت را تعریف کند. 5
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 1چهارم و پنجمهدف کلی جلسه 

 آموزش و ارتقاء سالمت  هابرنامهآشنایی دانشجویان با نحوه نیازسنجی، برنامه ری   و ارزشیابی در  -1

 

 1پنجماهداف ویژه جلسه 

 .تعریف کندنیاز سنجی را  1

 را نام برده و توضیح دهد. مراحل نیازسنجی 2

 ارزشیابی را تعریف کند. 3

 انواع ارزشیابی را توضیح دهد. 4

 برنامه ری   را توضیح دهد و مراحل برنامه ری   را شر  دهد. 5

 

 

 1ششمهدف کلی جلسه 

 بهداشتی و نحوه انتقال آن  هاامیپ -1

 

 1ششماهداف ویژه جلسه 

 اه ا  یک پیام بهداشتی را بشناسد. 1

 مراحل تولید یک پیام ارتباطی سالمت را شر  دهد. 2

   بهداشتی را توضیح دهد.هاامیپنحوه انتقال  3

 نمونه طراحی کند.یک پیام بهداشتی را در یک بسیج اطالعاتی بوور  4

 

 

 

 1هفتم و هشتمهدف کلی جلسه 

 در آموزش و ارتقا  سالمتارتباطات  ندیبا فرآ ییآشنا -1

 1هفتم و هشتماهداف ویژه جلسه 

 مفهوم ارتباط را تعریف کند. 1

 دهد. حیسالمت توض  و ارتقا ارتباطات در آموزش تیدر مورد اهم 2

 اه ا  مهم ارتباط را نام ببرد. 3

   ارتباطی را بشناسد و تعریف کند.هامدلچند نمونه از  4
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 منابع: 

کتاب اصول و مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دکتر محسن صفار  و دکتدر داود شدجاعی زاده؛ انتشدارات     -

 سماط

و همکداران چدا     ها  ارتقاء سالمت رویکرد نقشه نگار  مداخله، ترهمه میرزایی علویجهکتاب برنامه ری   برنامه -

 ؛ انتشارات سفیر اردهال1334

 

 روش تدریس: 

 «سخنرانی، بحث گروهی، مشارکت فرد  و گروهی»

 

 وسائل آموزشی: 

 «سامانه نوید»

 

 سنجش و ارزشیابی: 

 سهم از نمره کل روش آزمون

 (حسب درصد بر)

 ساعت تاریخ

رعایت نظم، انضباط، وقت شناسی 

 کالس در فعال حضورو 

  ترمطولطی هلسات مختلف در  درصد( 10نمره )  2 

  ترمطولطی هلسات مختلف در  درصد( 70نمره )  14 تشریحی و چند هوابی  کالسی  هایابیارزش
  آموزش دانشکده اعالم خواهد کرد درصد( 20نمره )  4 چند هوابی ارزشیابی پایان دوره

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو1

به یادگیر  متناسب با انتظارات آموزشی  ترمطولدر  هاکالسدانشجویان ضمن حضور منظم و فعال در تمامی  رودیمانتظار 

 اهتمام ورزند.
 

 فرزاد هلیلیاندکتر  ی مدرس1ام و امضان

 دکتر فرزاد هلیلیان ی مدیر گروه1ام و امضان

 رویا صفر دکتر  دانشکدهEDO 1ی مسئول ام و امضان

 

    : لاریخ ارسات    : ریخ تحویلات

 

 : مدیر گروه و امضا ییدتأ   ■خیر        □بله : شده تدوین بار اولین برا  درس طر  آیا
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 آموزش بهداشت  درس بند  نازم هدول

 ::111تا  ::111 هاشنبهدو :هلسه عتاس و روز

 مدرس موضوع هر هلسه ریخات هلسه

1 
آموزش بهداشت، اهداف، اصول، نقش آموزش بهداشدت   مفهوم 22/06/1400

   سالمتی و دامنه کاربرد آموزش بهداشتهابرنامهدر 

 دکتر فرزاد هلیلیان

2 

ارتقاء سالمت، اهداف، اصول و دامنه کاربرد آن را شر  دهدد و   23/06/1400

آمدوزش دهنددگان    تید فعال  هدا و عرصه هاتیها، مسئولنقش

 سالمت

 هلیلیاندکتر فرزاد 

3 
و  یبخشد  نیب یرفتار، هماهنگ رییو تغ  ریادگی،یرفتار بهداشت 12/07/1400

  ریشگینقش آموزش بهداشت در سوو  مختلف پ

 دکتر فرزاد هلیلیان

4 
در آمدوزش بهداشدت و      یمراحل برنامه ر ،یبهداشت  ازهاین 13/07/1400

 آموزش سالمت  هاموانع و مشکالت برنامه

 هلیلیاندکتر فرزاد 

5 
در آمدوزش بهداشدت و      یمراحل برنامه ر ،یبهداشت  ازهاین 26/07/1400

 آموزش سالمت  هاموانع و مشکالت برنامه

 دکتر فرزاد هلیلیان

 دکتر فرزاد هلیلیان یبهداشت  هاامیارائه و انتقال پ  هاروش 03/08/1400 6

 دکتر فرزاد هلیلیان دهنده ارتباط لیارتباط و انواع آن، اه اء تشک 10/08/1400 7

 دکتر فرزاد هلیلیان دهنده ارتباط لیارتباط و انواع آن، اه اء تشک 17/08/1400 8

 


