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 سمه تعالیاب 

 

 دانشکده بهداشت

 (Course Plan) دورهفرم طرح 

 مشخصات درس

                                                            کد درس: مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت                                           :درس کامل عنوان 

  نظری :واحدنوع                                                                                 اجباریاختصاصی  نوع درس:

             43: تعداد ساعت تدریس                                                                                                  2 تعداد واحد: 

 ساعته 2جلسه  71 توزیع کالس ها:                                              ندارد                                                      نیاز:پیش 

 

 مشخصات فراگیران

                                                ارشد کارشناسی :تحصیلی مقطع                                                            آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  :رشته تحصیلی

 

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

                     استادیار به دانشگاهی:رت                                                    ارتقاء سالمتو  آموزش بهداشت رشته تحصیلی:

                        03733374111 شماره تماس:                                                                        بهداشت عمومی  گروه آموزشی:

   baratalir@yahoo.comیل:  ایم

         یدانشکده بهداشت، گروه بهداشت عموم یه،اروم یدانشگاه علوم پزشک یسجاده سرو، پرد 77 یلومترک یه،اروم آدرس محل کار:

 

 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:

                                    03049333420 شماره تماس:                                                                        بهداشت عمومی  گروه آموزشی:

   kabehmahery@yahoo.comایمیل:  

         یروه بهداشت عمومدانشکده بهداشت، گ یه،اروم یدانشگاه علوم پزشک یسجاده سرو، پرد 11 یلومترک یه،اروم آدرس محل کار:
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درس حاضر ، مقدمات آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محسوب می شود؛ در این درس، بیشتر به معرفی حرفه ی آموزش درس:  شرحی از 

 ارتقای سالمتارتقای سالمت، مبانی نظری و فلسفی، مفاهیم و مباحث اساسی، کاربرد ها و عرصه های مداخله ی آموزش بهداشت و  بهداشت و

 در جامعه می پردازد.

 

 تدریس: منابع 
1.Cottrell RR., Girvan JT, Denise S, Caile S, McKenzie, J. Principles and Foundations of Health Promotion 

and Education. Pearson. Last edition. 

2. Carl I. Fertman, Diane D. Allensworth, Health Promotion Programs: from Theory to Practice; USA: by the 

Society for Public Health Education, Last edition 

3. WHO. Milestones in Health Promotion. World Health Organization 2009 

4. Jill M. Black . . . [et al.], Philosophical foundations of health education; USA: John Wiley & Sons. Last 

edition 

 

  هدف کلی درس:

ت آموزش بهداش آشنایی با فلسفه، مبانی نظری، مفاهیم اساسی ، تاریخچه، اصول، اهداف، رویکردها ، عرصه های فعالیت و مبانی اخالق حرفه ای در

 و ارتقای سالمت

 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 رئوس مطالب

 ارزیابی اولیه یان انتظارات ودرس و منابع تدریس، بآشنایی با طرح ، معارفه-

 سالمت ءرسالت نظام سالمت؛ جایگاه آموزش بهداشت و ارتقا-

7 

 2 سالمت ءرسالت نظام سالمت؛ جایگاه آموزش بهداشت و ارتقاادامه بحث -

 4 سالمت و ابعاد سالمت-

 تعیین کننده های سالمت-

 تعیین کننده های اجتماعی سالمت-

3 

 تعیین کننده های اجتماعی سالمتادامه بحث -

 تاریخچه، رسالت و کارکردهای بهداشت عمومی-

9 

 بهداشت عمومیادامه بحث -

 مفاهیم اساسی در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت-

1 

 مفاهیم اساسی در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتادامه بحث -

 حرفه فلسفی روریکردهای و مبانی-

 سالمت ارتقای رویکردهای-

1 

 0 منشورهای ارتقای سالمت

 3 منشورهای ارتقای سالمت

 70 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  یحرفه ا یها یتو صالح یفوظا ،نقش ها

 77 ( یدرمان یارائه خدمات آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت )مدرسه، مراکز بهداشت یعرصه ها 

 72 کار( یطارائه خدمات آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت )اجتماع، مح یعرصه ها

 74 یالملل ینو ب یسالمت در سطوح مل یآموزش بهداشت و ارتقا یحرفه ا یو سازمانها یعلم یگاههایمنابع و پا

 73 یالملل ینو ب یسالمت در سطوح مل یآموزش بهداشت و ارتقا یحرفه ا یو سازمانها یعلم یگاههایمنابع و پا ادامه بحث
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 79 . یددر آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت را شرح ده یاخالق حرفه ا یمبان  

 71  .یدآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت را ارائه ده یاز پژوهش ها ینمونه ا  

 71 جمع بندی مطالب، رفع اشکاالت دانشجویان

 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی موزشی:آ های روش

 ، عکس، فیلم آموزشیدورپاورپوینت، وایت ب، ویدئو پروژکتور دیتا ،کامپیوترکتاب، جزوه، : یو وسایل کمک آموزش مواد

 و اسکای روم مجازی از طریق سامانه نوید مکان برگزاری:

ث بحگوش دادن به توضیحات مدرس،  :(عالیت هایی هستند که فراگیران در راه دستیابی به اهداف آموزشی، انجام می دهند)فتجارب یادگیری 

آماده شدن انجام، ، ، خواندن مطالب آموزشیکنفرانس دادن یادداشت برداری در طول برگزاری جلسات آموزشی، در مورد موضوعات کالسی، کردن

 .برای ارزشیابی

 :نهایی نحوه ارزشیابی

 نمره 79امتحان پایان ترم:                              4سی:ارائه کال                                نمره 2: تکالیف کالسی انجام

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

 

 


