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 بهداشت دانشکده -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 ترمی طرح درس

 

 بان تخصصی زعنوان درس :     

 بهداشتارشد آموزش  کارشناسی دوره 1  ترم  دانشجویان      مخاطبان: 

 واحد نظری  2: تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

پاسخگویی می تواند هر ساعتی از  باشد، اموزش ترم جاری انالین  اگر واالت فراگیر:ساعت پاسخگویی به س

دقیقه اخر  15. اگر حضوری باشد پاسخ به سواالت ساعت از زمان سوال نخواهد بود 24شبانه روز باشد. اما بیش از 

 هر کالس + روزهای مشاوره با دانشجویان طبق برنامه نصب شده پشت درب اتاق استاد

روزهای  16تا  14ساعت   1400-1401 دومنیمسال : مان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(   ز

 شنبهیک 

  یابانیس ایدکتر ثر مدرس:   

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

مورد  یسيو واژه ها و اصطالحات انگل یمتن و منابع علم هدف از ارايه اين دوره آشنايی دانشجويان با  هدف کلی درس :

 یاز کتب و مجالت علم یريمنظور بهره گ به رشته نيا یسالمت و الگوها و مدلها یلزوم رشته آموزش بهداشت و ارتقا
 

 

را پوشش می دهد  هر جلسه یک هدفبر خالف درسهای دیگر که  ، بنا به ماهیتشتوجه این درس هداف کلی جلسات : )ا

جلسه تشکیل  17را پوشش دهد و لذا می توان گفت برای هر هدف ممکن است هر جلسه چند هدف مختلف از اهداف 

موضوعات مورد بحث در هر جلسه در جدول ا . امو یا به بیان دیگر در همه جلسات اهداف زیر مد نظر هستند می شود

 .روزانه ذیل این متن ذکر گردیده است

 

 

 رتبط پزشکی و آموزش بهداشت و ارتقای سالمتاختصارات متداول م باشنایی آ -1

حات مربوط به ساختارهای مدل اعتقاد بهداشتی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و عمل الاصط باشنایی ا -2

  خودکارآمدی، مدل ارتقاء سالمت، تئوری شناخت اجتماعی  منطقی، مدل بزنف، تئوری فرانظری، تئوری

 استفاده صحیح از فرهنگ لغات مرتبط پزشکی و آموزش بهداشت و ارتقای سالمت با اشنایی  -3

 کسب دانش در مورد پسوندها و پیشوندهای مصطلح در پزشکی و آموزش بهداشت و ارتقای سالمت -4

ش در مورد خواندن متون علمی مربوط به آموزش بهداشت و ارتقای سالمت و درک مفاهیم و کسب دان -5

 معانی 

کسب دانش در مورد نوشتن صحیح لغات و اصطالحات مرتبط پزشکی و آموزش بهداشت و ارتقای  -6

 متالس

 متالت و ارتقای سکسب دانش در مورد ترجمه و خالصه نویسی متون علمی آموزش بهداش  -7
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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی جلسه اول تا هفدهم

 د قادر باشد :دانشجو در پایان درس بای 

  معنی لغات تخصصی مرتبط پزشکی و رشته آموزش بهداشت و ارتقای سالمت و الگوها و مدلهای این رشته را به فارسی

  بداند

 برد آنها را در کلمات مختلف توضیح دهدمبانی و مفهوم پیشوندها و پسوندها را درک کرده و کار  

  متن ارائه شده را بخواند و مفهوم آن را به زبان انگلیسی ساده بیان نموده و تمرینات داده شده را حل نماید  

  متن ارائه شده را بخواند و به سئواالت داده شده پاسخ صحیح بدهد و متن ارائه شده را خالصه نماید  

 تی به زبان فارسی ترجمه نماید و برابر اصطالحات ارائه شده را به انگلیسی درک کامل نمایدمتن ارائه شده را درس 

  متن ارائه شده را بدقت و صحت بخواند و جاهای خالی آنرا با کلمات داده شده کامل نماید  

 ارائه نمایدمتن ارائه شده را خالصه نویسی کند و به زبان انگلیسی  - مترادف کلمات جدید را بیان نماید 

  متن مقاالت انگلیسی را به زبان فارسی برگردانده و تفسیر نماید 

   متن درس را درست بخواند، یا تفسیر نموده و بازنویسی نماید 

   از فرهنگ لغت انگلیسی به انگلیسی استفاده کند  

  قسمتهای مختلف مقاالت انگلیسی را بیان کند  

 

 

 

 منابع:

 مطالب ارایه شده توسط استاد طی دوره 

 مقاالتی که توسط استاد ارایه می گردد 

 1 - About Promoting Health: Chapter 1 in Harvey Skinner. (2002) Promoting 

Health through Organizational Change 

 2 - Glanz K, Lewis FM, Rimer BK. (2002) Health Behavior and Health 

Education: Theory, Research and Practice. 

 Latest Edition. San Francisco, Jossey-Bass Inc  .  

 3 - Nutbeam, D. "Health promotion glossary" Health promotion international 13, 

4 )1998. ( 

 4 - Ehrlich, Ann, and Carol Schroeder. Medical terminology for health 

professions. Cengage Learning, 2012. 

 5 - Carl I. Fertman, Diane D. Allensworth. Health Promotion Programs. From 

Theory To Practice 2nd Ed. 2016. 
 

 
 جدول زمانبندی دروس دوره

 
 وسیله کمک اموزشی مدرس ساعت-تاریخ عنوان درس جلسه

 Health education vs Health اول جلسه

promotion 

14-16  

 شنبهیک

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی

 دی فلش و سی

  16-14های مهم در و پیشوندپسوندها  دوم جلسه

 شنبهیک
 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی

 فلش و سی دی
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 بهداشت

  16-14  های مهم در بهداشتو پیشوندپسوندها  سوم جلسه

 شنبهیک
 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی

 فلش و سی دی
 Health education models and  چهارم   جلسه

theories 

14-16  

 شنبهیک
 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی

 فلش و سی دی

 Health education models and  مپنج  جلسه

theories 

14-16  

 شنبهیک
  

 Health education models and  ششم  جلسه

theories 

14-16  

 شنبهیک
 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی

 فلش و سی دی

 Health education models and هفتم جلسه

theories 

14-16  

 شنبهیک
 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی

 فلش و سی دی

جلسه هشتم و 

 نهم
 Health promotion programs 14-16  

 شنبهیک
 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی

 فلش و سی دی

 Research terms in health  دهم جلسه

education 

14-16  

 شنبهیک
 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی

 فلش و سی دی

 Research Terms in health زدهمیا جلسه

education 

14-16  

 شنبهیک
 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی

 فلش و سی دی

  WHO and its organisations 14-16 دوازدهم جلسه

 شنبهیک
 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی

 فلش و سی دی
  English writing  14-16 سیزدهم  جلسه

 شنبهیک
 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی

 فلش و سی دی

  English writing 14-16 چهاردهم  جلسه

 شنبهیک
 –وایت برد  -کماژی -کامپیوتر سیابانی

 فلش و سی دی
  English presentation 14-16  پانزدهم  جلسه

 شنبهیک
 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر دانشجویان

 فلش و سی دی

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر دانشجویان  پرروژه های اجرایی طی کالسازخورد ب جلسه شانزدهم

 فلش و سی دی

 

صورت انالین می باشد. سعی خواهد شد از همه راه های  ت پاندمی کرونا، تدریس بهلترم حاضر به ع احتماال روش تدریس:

قابل استفاده و امکانات موجود برای حد اکثر بهره وری دانشجویان استفاده شود. با اپلود مطالب، مقاالت و پاورپوینت و همچنین 

کالسها حضوری باشند . اگر متن سخنرانی توسط استاد و شرکت دانشجویان در صفحه مباحث امیدواریم به اهداف فوق برسیم

 سخنرانی و ارایه کنفرانس و ایده های نو توسط دانشجویان خواهد بود -بحث گروهی -روش تدریس به شکل حل مسله

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره  روش       آزمون

کل)بر حسب 

 درصد(

 ساعت تاریخ 

و  نفرانسک

سخنرانی توسط 

 دانشجو

سوال طی ترم در صفحه 3-2درج 

تکالیف و ارسال جواب توسط 

 در سامانه نویدشجویان دان

20% /////////////////////////// //////////////////////// 

و یا ) و شفاهی تشریحی-تستی ترم آزمون میان 

در  پروژه توسط دانشجویاناجرای 

 (صورت مجازی بودن کالسها

40%   

   %40مطابق با سیاست دانشکده بعدا آزمون پایان 
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 فرزاد جلیلیاندکتر نام و امضای مدیر گروه:                             دکتر ثریا سیابانی  نام و امضای مدرس:    

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :                              تاریخ ارسال:                                        15/6/1400  تاریخ تحویل:         
 

 اعالم خواهد شد ترم

ل در احضور فع

ی کالسای بحثه

 انالین

 20%   

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

شان کالس  -2% کالسها را شرکت نماید . 75در صورت اراده دانشکده بر کالس حضوری حد اقل  -1دانشجو بایستی :   
ا در طول خضور درس را حفظ کند و به مقرراتی که ابتدای دوره ذکر می شود احترام بگذارد) به عنوان مثال مبایل خود ر

 در کالس خاموش نگه دارد(
در بحثهای گروهی  -بازخوردهای استاد را مطالعه و بازخئرد بدهد -تحویل بدهد عبرای کالسهای مجازی : تکالیه را به موق

 در امتحانات به موقع شرکت کند.  -واتس اپ شرکت نماید

 


