
1 

 

 سمه تعالیاب 

 
 دانشکده بهداشت

 (Course Plan) دورهفرم طرح 

 مشخصات درس
                                                کد درس:                       در آموزش بهداشت و ارتقاءسالمت ارتباط :درس کامل عنوان 

                                 عملي- نظری :واحدنوع                                                                             یاختصاصي اجبار نوع درس: 

              34: تعداد ساعت تدریس                                                        واحد عملي 5/0واحد نظری،  5/1 تعداد واحد: 

 ساعته 5/2جلسه  11 توزیع کالس ها:                                         ندارد                                                       نیاز:پیش 

 

 مشخصات فراگیران
                                                ارشد کارشناسي :تحصیلی مقطع                                                            آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  :رشته تحصیلی

 

 مشخصات مدرس درس
 (Ph.D) دکترا  آخرین مدرک تحصیلی:                                                                       مینا ماهری :نام و نام خانوادگی

                     استادیار به دانشگاهی:رت                                                    و ارتقاء سالمت آموزش بهداشت رشته تحصیلی:

                                    03045333420 شماره تماس:                                                                        بهداشت عمومي  گروه آموزشی:

   kabehmahery@yahoo.comایمیل:  

         يدانشکده بهداشت، گروه بهداشت عموم یه،اروم يدانشگاه علوم پزشک یسجاده سرو، پرد 66 یلومترک یه،اروم آدرس محل کار:

 

 درس:  شرحی از 

آموخته شده، مي توانند  در این درس دانشجویان با مفاهیم ارتباط شناسي و کاربست مهارت های ارتباطي آشنا مي شوند و براساس مفاهیم

 بکار گیرند. استراتژی ها و روش های ارتباطي را در برنامه های آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 
 تدریس: منابع 

 خرین چاپ،آ 1 لدج ،ارتباطات انساني ،علي اکبر فرهنگي-1
2. Northouse, G and Northouse, L. Health Communication: Strategies for Health Professionals, Latest Edition 

3. Schiavo, Renata.Health communication : from theory to practice 1st ed. Published by Jossey-Bass, latest edition 

4.Claudia F. Parvanta and et al .Essentials of public health communication, Jones & Bartlett Learning , ,latest edition 

5. Teresa L. Thompson, Alicia Dorsey,Katherine I. Miller.Handbook of health communication. Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc., Publishers ,latest edition 

6. U.S. Department of Health & Human Services. Making Health Communication Programs Work Public Health 

Service , National Institutes of Health.National Cancer Institute,latest edition 

7. Ruth Cross, Sam Davis and Ivy O’Neil.Health Communication:Theoretical and Critical Perspectives, Polity Press. 

latest edition. 
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 آشنایي با مفاهیم و اصول ارتباطات و روشهای برقراری ارتباط موثر هدف کلی درس:

 

 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 رئوس مطالب

 ارزیابي اولیه یان انتظارات وآشنایي با طرح درس و منابع تدریس، ب، معارفه-

 تعریف و اهمیت ارتباط -

1 

 2 کلیاتي از مفهوم ارتباط و ارتباط شناسي -

 4 ارتباطات کالمي و غیر کالمي-

 ویژگي های ارتباطات موثر-

 موفق ارتباط یک در مؤثر عوامل-

3 

 5 )جانبه همه حمایت جلب سیاستگذاران جمعي، فردی، بین(ارتباطي های رویکرد-

 :سالمت ارتباطات اجرای و ریزی برنامه-

 فرایند برنامه ریزی -            

 تحلیل موقعیت و مخاطب -            

 تعیین اهداف و استرا تژی ها و روش های ارتباطي -            

6 

 :سالمت ارتباطات اجرای و ریزی برنامه-

 آموزشي مواد و پیام موثر تولید -            

1 

 :سالمت ارتباطات اجرای و ریزی برنامه-

 ارتباطي های کانال-     

0 

 :سالمت ارتباطات اجرای و ریزی برنامه-

 تکثیر و توزیع مواد آموزشي-              

3 

 10 سالمت ارتباطات های برنامه در ارزشیابي-

 :تئوری ها و مدل های ارتباطي در آموزش سالمت-

 تئوری انتشار نوآوری-            

11 

 :تئوری ها و مدل های ارتباطي در آموزش سالمت-

 مدل بازاریابي اجتماعي-            

12 

 :استراتژی های ارتباطي جامع در برنامه های آموزش و ارتقا سالمت-

 (Advocacyجلب حمایت همه جانبه )-           

14 

 :استراتژی های ارتباطي جامع در برنامه های آموزش و ارتقا سالمت-

 ( Health Campaign)بسیج اجتماعي برای سالمت -           

13 

 15 سالمت ارتباطات در فرهنگ بر مبتني رویکرد-

 16 نقد و بررسي تکالیف عملي پایان ترم-

 11 بندی مطالب بیان شده، رفع اشکاالت مربوط به دانشجویان جمع-
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 کارعملی:

 نماید و در کالس تحلیل دقیق از مخاطب نموده و پیام و کانال ارتباطي مناسب را انتخاب ،یک موضوع و گروه هدف را انتخاب نماید دانشجویان-1

 .ارائه نماید

در کالس گزارش  را مشاهده و از ابعاد مختلف ارتباطي نقد و بررسي نموده و (با مراجعه کنندهاز جمله کارکنان سالمت )ارتباط بین دو فرد  2-

 .نماید

 سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي، بارش افکار، حل مسئله موزشی:آ های روش

 عکس، فیلم آموزشي، دورپاورپوینت، وایت ب، ویدئو پروژکتور دیتا ،کامپیوترکتاب، جزوه، : یمواد و وسایل کمک آموزش

 مجازی از طریق سامانه نوید-به صورت حضوری در کالس درس مکان برگزاری:

ث بحگوش دادن به توضیحات مدرس،  :(عالیت هایي هستند که فراگیران در راه دستیابي به اهداف آموزشي، انجام مي دهند)فتجارب یادگیری 

آماده شدن انجام، ، ، خواندن مطالب آموزشيکنفرانس دادن برگزاری جلسات آموزشي،یادداشت برداری در طول  در مورد موضوعات کالسي، کردن

 .برای ارزشیابي

 :نهایی نحوه ارزشیابی

 نمره 15امتحان پایان ترم:                              2ارائه کالسي:                                نمره 4: کار عملي انجام

 تشریحي و چهارگزینه ای :پایان ترم ی میان ترم ونوع آزمون ها

 


