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 بسمعه تعالی

 بهداشت دانشکدهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، 

 گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
 

 سالمت جامعه محور آموزش بهداشت و ارتقاء: درس عنوان

 سومترم  و ارتقاء سالمت بهداشتآموزش پیوسته نا ارشد کارشناسیدانشجویان  :مخاطبان

  واحد عملی( 5/0واحد نظری و  5/1)واحد  2 (:واحد از استاد سهم یا) واحد تعداد

 15الی  00ساعت  هاچهارشنبه :فراگیر سؤاالت به پاسخگویی ساعت

 12الی  10ساعت  شنبهیک؛ 1000-1001 تحصیلی سال اولنیم سال  :(تحصیلی نیمسال و ساعت روز،) درس ارائه زمان

 دانشیارسالمت؛  یاستگذاریس MPHسالمت و  یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکترمهدی میرزایی علویجه دکتر  :مدرس

 (کرمانشاه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشک ؛و ارتقای سالمتبهداشت آموزش گروه 

 ندارد :نیاز پیش درس

 هدف کلی درس:

آماوزش   جامعاه محاور در   یت و اقادام اجتمااع  ک، مشاار یتوانمندسااز  یبه جامعه، اصول و مبان اندنظامرد یکان با رویدانشجو

 .شوندیمآشنا سالمت  یبهداشت و ارتقا

 : شرح درس

 یجامعه بارا  یو سازمانده یو اقدام اجتماعت ک، مشاریتوانمندساز یاربردک یهاروشو  یران با اصول، مبانین درس فراگیدر ا

جما    یهاروشو  یاجتماع یازسنجیات نیلکن با ی. همچنشوندیمجامعه محور آشنا سالمت  یاهداف آموزش بهداشت و ارتقا

جامعاه   کیا در  یک موناوگراف یا نکت یریارگکب و با شوندیمآشنا سالمت  یدر آموزش بهداشت و ارتقا داده جامعه محور یآور

 .گرددیمتوانمند  طیمح درسالمت در مؤثرعوامل  ینسبت به شناسائ وچکک
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 اهداف کلی جلسات:

 محور جامعه و جامعه به اندنظام نگرش و جامعه مفهوم (1

 سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش در اندنظام ردیکرو (2

 محور جامعه یابیارز یکردهایرو و مفهوم (3

 یاجتماع یتوانمندساز یمبان و مفهوم (4

 جامعه تکمشار یمبان و مفهوم و جامعه تکمشار سطوح (5

 یاجتماع یسازمانده مفهوم (6

 اقدام برنامه هیته محور، جامعه برنامه یاجرا و یساز یبوم ،یطراح (7

 

 :ر را انجام دهدیز یهاتیفعال ...( و المتمانند روستا ، خانه س)وچک کدانشجو مراجعه به جامعه : یعملبخش 

 یتکرد مشاریکجامعه مورد نظر با مناب  مختلف با رو یازهاین یابیارز (8

 یت بندیل و اولوکمش یت جهت شناسائکنه مشاریجاد زمیا (9

 السکت جامعه و ارائه در کمشار یریارگکبا ب مشکالتاز  یکی ین برنامه برایتدو (11
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 :نظری(واحد در قسمت جلسه  12) اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 :مدوّ و اوّلهدف کلی جلسه 

 محور جامعه و جامعه به اندنظام نگرش و جامعه مفهوم با انیدانشجو ییآشنا -1

 سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش در اندنظام ردیکرو با انیدانشجو ییآشنا -2

 :مدوّ و اوّلاهداف ویژه جلسه 

 را تعریف نماید.   جامعه -1

 .را تعریف کند نظام -2

   .را شرح دهد اندنظامتاریخچه تفکر  -3

 .  و تفکر مکانسیتی را بیان کند اندنظامتفکر  یهاتفاوت -4

   .را توضیح دهد در طراحی مداخالت آموزش سالمت اندنظامنقش تفکر  -5

 در آموزش سالمت را شرح دهد. اندنظامرایج  یهاهینظر -6

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تعریف نماید.   جامعه -1

 .نظام را تعریف کند -2

   .را شرح دهد اندنظامتاریخچه تفکر  -3

 .  و تفکر مکانسیتی را بیان کند اندنظامتفکر  یهاتفاوت -4

   .را توضیح دهد در طراحی مداخالت آموزش سالمت اندنظامنقش تفکر  -5

 در آموزش سالمت را شرح دهد. اندنظامرایج  یهاهینظر -6

 

 :چهارم و سوم هدف کلی جلسه

 جامعه محور یابیارز یکردهایرومفهوم و آشنایی دانشجویان با  -1

 :چهارم و سوم اهداف ویژه جلسه

   شرح دهد.را  جامعه محور یابیارز یهاروش -1

 مراحل برنامه ریزی را توضیح دهد.   -2

  را شرح دهد. ابزار برنامه ریزی در ابتکارات جامعه محور -3

 :دانشجو قادر باشددر پایان 

   شرح دهد.را  جامعه محور یابیارز یهاروش -1

 مراحل برنامه ریزی را توضیح دهد.   -2

  را شرح دهد. ابزار برنامه ریزی در ابتکارات جامعه محور -3

 

 :ششم و پنجم هدف کلی جلسه

 یاجتماع یتوانمندساز یمفهوم و مبانبا  انیدانشجو ییآشنا -1

 :ششم و پنجم جلسهاهداف ویژه 

 ارتقاء سالمت را شرح دهد. -1

 توانمندسازی را تعریف کند. -2

 ریشه شکل گیری مفهوم توانمندسازی را شرح دهد. -3

 مفاهیم قدرت و ناتوانی را توضیح دهد.  -4

 :در پایان دانشجو قادر باشد
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 ارتقاء سالمت را شرح دهد. -1

 توانمندسازی را تعریف کند. -2

 ریشه شکل گیری مفهوم توانمندسازی را شرح دهد. -3

 مفاهیم قدرت و ناتوانی را توضیح دهد.  -4

 

 :هشتم و هفتم هدف کلی جلسه

 ت جامعهکمشار یمفهوم و مبانو  ت جامعهکسطوح مشاربا  انیدانشجو ییآشنا -1

 :هشتم و هفتم اهداف ویژه جلسه

   را شرح دهد. ت جامعهکمشار یمفهوم و مبان -1

 را شرح دهد.سابقه پیدایش مفهوم مشارکت اجتماعی  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

   را شرح دهد. ت جامعهکمشار یمفهوم و مبان -1

 را شرح دهد.سابقه پیدایش مفهوم مشارکت اجتماعی  -2

 

 :دهم و نهم هدف کلی جلسه

 یاجتماع یمفهوم سازماندهآشنایی دانشجویان با  -1

 :دهم و نهم ویژه جلسهاهداف 

 را نام ببرد.   ت جامعهکجلب مشار یهاروش -1

   را توضیح دهد. یاجتماع یسازمانده یهاوهیشمراحل و  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را نام ببرد.   ت جامعهکجلب مشار یهاروش -1

   را توضیح دهد. یاجتماع یسازمانده یهاوهیشمراحل و  -2

 

 :دوازدهم و ازدهمی جلسههدف کلی 

 امه برنامه اقدیبرنامه جامعه محور، ته یو اجرا یساز ی، بومیطراحبا  انیدانشجو ییآشنا -1

 :دوازدهم و ازدهمی اهداف ویژه جلسه

   را شرح دهد. نحوه اجرای مناسب یک برنامه جامعه محور  -1

   را شرح دهد. جامعه محور یهابرنامهمفهوم بومی سازی  -2

   .منظور از برنامه اقدام و مزایایی آن را توضیح دهد -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

   را شرح دهد. نحوه اجرای مناسب یک برنامه جامعه محور  -1

   را شرح دهد. جامعه محور یهابرنامهمفهوم بومی سازی  -2

   .منظور از برنامه اقدام و مزایایی آن را توضیح دهد -3

 :ر را انجام دهدیز یهاتیفعال ...( و المتمانند روستا ، خانه س)وچک ک: دانشجو مراجعه به جامعه یعمل 20تا  11جلسه 

 یتکرد مشاریکجامعه مورد نظر با مناب  مختلف با رو یازهاین یابیارز (1

 یت بندیل و اولوکمش یت جهت شناسائکنه مشاریجاد زمیا (2

  السکت جامعه و ارائه در کمشار یریارگکبا ب مشکالتاز  یکی ین برنامه برایتدو (1
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 :منابع

1.  Glenn Laverack. Health Promotion Practice, building Empowered communities, Open 

University press. Last edition 

2. Guttmacher, S. ets. Community based health intervention. Part One. WILEY. Last edition 
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و  هامثالهمراه با  یق اقدام پژوهیامل روش تحقکک دوره یآموزش «. ارکن یپژوهش ح» یاقدام پژوه و.  یف اللهیس( 4

 یواقع یهانمونه

 روش تدریس:

 «گروهی، ایفای نقش، مشارکت فردی و گروهیسخنرانی، بحث »

 وسایل آموزشی:

 «تخته سفید، ویدیو پروژکتور، رایانه»

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ (درصد حسب بر) کل نمره از سهم روش آزمون

  از جلسه سوم تا انتهای ترم نمره 2 ترکیبی یادورهی هاآزمون

  جلسه هشتم نمره 4 ترکیبی ترمانیم آزمون

   نمره 5 پروژه کار عملی

  آموزش دانشکده اعالم خواهد کرد نمره 9 ترکیبی ترمانیپا آزمون

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

  :رودیمان محترم انتظار یاز دانشجو

 ق در جلسات درس داشته باشند.یحضور منظم و دق -1

 ند.یت نماکمشار یآموزش یهاتیفعالو  یگروه یهابحثدر  -2

 را داشته باشند. یبه سؤاالت مبحث قبل ییپاسخ گو یهر جلسه آمادگدر  -3

 ند.یاستفاده نما یمعتبر علم یهاتیساگر مناب  و یاز د -4

 ند.یالس خاموش نماکتلفن همراه خود را در  -5

 دکتر مهدی میرزایی علویجه ی مدرس:ام و امضان

 دکتر فرزاد جلیلیان ی مدیر گروه:ام و امضان

 صفری ایرؤدکتر  دانشکده: EDOی مسئول ام و امضان

 :لاارس ریخات   : لاارس ریخات  1411ششم شهریور ماه : تحویل ریخات

  : امضا و گروه مدیر ییدتأ )اولین بار تدریس توسط استاد مربوطه( □خیر   ■بله : شده تدوین بار اولین برای درس طرح آیا
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 محور آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت جامعه درس بندی نازم جدول

 11، کالس شماره 11/12تا  11/11شنبه یک :جلسه عتاس و روز

 مدرس جلسه هر موضوع ریخات جلسه

 دکتر مهدی میرزایی علویجه محور جامعه و جامعه به یستمیس نگرش و جامعه مفهوم 21/16/1411 1

 علویجهدکتر مهدی میرزایی  سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش در یستمیس ردیکرو 21/16/1411 2

 دکتر مهدی میرزایی علویجه محور جامعه یابیارز یکردهایرو و مفهوم 28/16/1411 3

 دکتر مهدی میرزایی علویجه محور جامعه یابیارز یکردهایرو و مفهوم 28/16/1411 4

 دکتر مهدی میرزایی علویجه یاجتماع یتوانمندساز یمبان و مفهوم 14/1/1411 5

 دکتر مهدی میرزایی علویجه یاجتماع یتوانمندساز یمبان و مفهوم 14/1/1411 6

 دکتر مهدی میرزایی علویجه جامعه تکمشار یمبان و مفهوم و جامعه تکمشار سطوح 11/17/1411 7

 دکتر مهدی میرزایی علویجه جامعه تکمشار یمبان و مفهوم و جامعه تکمشار سطوح 11/17/1411 8

 دکتر مهدی میرزایی علویجه یاجتماع یسازمانده مفهوم 18/17/1411 9

 دکتر مهدی میرزایی علویجه یاجتماع یسازمانده مفهوم 18/17/1411 11

 دکتر مهدی میرزایی علویجه اقدام برنامه هیته محور، جامعه برنامه یاجرا و یساز یبوم ،یطراح 25/17/1411 11

 دکتر مهدی میرزایی علویجه اقدام برنامه هیته محور، جامعه برنامه یاجرا و یساز یبوم ،یطراح 25/17/1411 12

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 19/18/1411 13

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 16/18/1411 14

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 23/18/1411 15

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 31/18/1411 16

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 17/19/1411 17

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 14/19/1411 18

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 15/11/1411 19

 دکتر مهدی میرزایی علویجه )کار عملی( 12/11/1411 21

 

 


