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 مشخصات فراگیران

                                                ارشد کارشناسي :تحصیلی مقطع                                                            آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  :رشته تحصیلی

 

 مشخصات مدرس درس

 (Ph.D) دکترا  آخرین مدرک تحصیلی:                                                                   براتعلي رضاپور :نام و نام خانوادگی

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

       03133314111 شماره تماس:                                                                        عموميبهداشت   گروه آموزشی:
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         يدانشکده بهداشت، گروه بهداشت عموم یه،اروم يدانشگاه علوم پزشک یسجاده سرو، پرد 11 یلومترک یه،اروم آدرس محل کار:

 

 درس:  شرحی از 

اهداف آموزش  یجامعه برا يو سازمانده ي، مشارکت و اقدام اجتماع یتوانمند ساز یکاربرد یو روشها يبا اصول، مبان یراندرس فراگ یندر ا 

داده جامعه محور در آموزش بهداشت  یجمع آور یو روش ها ياجتماع یازسنجين یاتبا کل د. همچنینشون يسلامت محور آشنا م یبهداشت و ارتقا

توانمند  طیعوامل موثر در سلامت در مح یيجامعه کوچک نسبت به شناسا یکدر  يمونوگراف یکتکن یریشوند و با بکار گ يسلامت آشنا م یو ارتقا

 گردند. يم

 

 تدریس: منابع 

  .يو عباس زارع یازیمحسن ن ي،و علوم اجتماع یتو ترب یمدر تعل یقتحق يعمل ی: راهنمایدانيم یقم. باسر.ج. روش تحق یلکيک. و یلورت .1

 يواقع یهمراه با مثال ها و نمونه ها ياقدام پژوه یقدوره کامل روش تحق یک "کار ینپژوهش ح "يو همکاران. اقدام پژوه يالله یفس.2

3. Guttmacher,S. et al. Community based health intervention. Part one. Wiley. 

4. Glenn Laverack. Health promotion practice, building Empowered communities, open university press. 

5. Hindsworth. MF, Lang. TB. Community participation and Empowerment. Nova science pub. 
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جامعه محور در آموزش  يمشارکت و اقدام اجتماع ی،توانمند ساز يبه جامعه ، اصول و مبان یستميس یکردبا رو یاندانشجو هدف کلی درس:

 سلامت آشنا شوند. یبهداشت و ارتقا

 

 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 رئوس مطالب

 1 .یدقرار ده یلبه جامعه و جامعه محور را مورد بحث و تحل یستميمفهوم جامعه و نگرش س 

 2 .ییدنما یانسلامت را ب یدر آموزش بهداشت و ارتقا یستميس یکردرو  

 4 .یدقرار ده یلوتحل یه( را مورد بحث و تجزیکياکولوژ یکرد)رو ياجتماع یستمس يمبان 

 3 . آموزش بهداشت را شرح دهد ی، اصول و انواع برنامه ها يمبان 

 5 .یدقرار ده یلوتحل یهجامعه محور را مورد بحث و تجز یابيارز یکردهایمفهوم و رو  

 1 .یدقرار ده یلوتحل یهجامعه محور را مورد بحث و تجز یابيارز یروش ها 

 1 .یدقرارده یلو تحل یسهرا مورد مقا ياجتماع یتوانمند ساز يمفهوم و مبان  

 8 .یدقرارده یلو تحل یسهرا مورد مقا ياجتماع یمختلف توانمند ساز یسطوح و دامنه و اهداف در حوزه ها 

 3 .یدقرارده یلو تحل یسهجامعه محور را مورد مقا یتوانمند ساز یالگوها و روشها 

 10 .یدقرارده یلو تحل یهمشارکت جامعه را مورد تجز يمفهوم و مبان 

 11 . یدسطوح مشارکت جامعه را شرح ده 

 12 . یدجلب مشارکت جامعه را شرح ده یروش ها 

 14 . یدرا شرح ده ياجتماع يمفهوم سازمانده 

 13 . یدرا شرح ده ياجتماع يسازمانده یها یوهمراحل و ش 

 15 .ییدنما یانبرنامه اقدام را ب یهبرنامه جامعه محور و ته یو اجرا یساز يو بوم يمراحل و اصول طراح 

 11 .ییدنما یانبرنامه اقدام را ب یهبرنامه جامعه محور و ته یو اجرا یساز يو بوم يمراحل و اصول طراح ادامه بحث

 11 جمع بندی مطالب، رفع اشکالات دانشجویان

 

 کارعملی:

 :یدرا انجام داده و گزارش نما یرز یها یتو فعال یددانشجو به جامعه کوچک )مثل روستا، خانه سلامت و ...( مراجعه نما

 .يمشارکت یکردجامعه مورد نظر با منابع مختلف با رو یازهاین یابيرز-1

 یبند یتمشکل و اولو یيمشارکت جهت شناسا ینهزم یجادا -2

 مشارکت جامعه و ارائه گزارش یریاز مشکلات با بکارگ یکي یبرنامه برا ینتدو -4

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

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

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

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

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

 .برای ارزشیابي

 :نهایی نحوه ارزشیابی

 نمره 10امتحان پایان ترم:                              4ارائه کلاسي:                                نمره 1: کار عملي انجام

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


