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ه جامع ارتقاء سالمت و آموزش بهداشت ب یدر طراحي، اجرا و ارزشیابي برنامه ها یاندانشجو یتوانمند ساز ،درس ینهدف ا هدف کلی درس:

 در محیط کار میباشد. یمنسالم و ا یها رفتار منظور ارتقاء

 

 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 رئوس مطالب

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

 در محیط کار اهمیت و اصول آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، تعاریف-

1 

 در محیط کار ) (HSEاهمیت و اصول آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و ایمني  ،تاریخچه -

 جامعه سالمت ارتقاء در کار نیروی سالمت اهمیت -

2 

 4 عوامل موثر بر سالمت کارکنان و محیط کار -

 3 (بررسي وضعیت بر اساس شاخص ها و استانداردها)نگاهي به وضعیت سالمت کارگران در ایران و تجربه سایر کشور ها  -

 5 (مدل پنیر سوئیسي، نظریه دامینو)نظریه ها و الگو های تحلیل رفتار های مرتبط با ایمني در محیط کار  -

 6 کار بر سالمت و سالمت بر کار متقابل  یراتتاث-

 1 قوانین و اسناد باال دستي برای سالمت محیط های کار در ایران-

 عوامل موفقیت اقدامات آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در محیط کار-

 (CDC)رویکرد  سالمت محیط کار ارتقاء و بهداشت آموزشدر  کاربردی یرویکردها-

0 

 3 محیط کار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در نظریه ها و مدلهای کاربردی ،رویکردها-

 10 کار یطنظریه ها و مدلهای کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت مح رویکردها،-

 :ریزی در محیط های کاری با اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ برنامه-

 نیاز ها بر اساس جمع آوری داده ها از محیط و نیروی انساني و ماهیت کار سنجش-           

 ) سازمان سالمت جامع اطالعاتي بانک(  ها داده ثبت بروز و مداوم نظام اندازی راه-            
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 :ریزی در محیط های کاری با اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ برنامه-

 ارزیابي فرهنگ سازماني و محیط کار، قوانین و مقررات، دستور العمل هاشناخت و -             

 مشارکت کنندگان ارزیابي تیم ها و-             

12 

 :ریزی در محیط های کاری با اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ برنامه-

 تنظیم و آماده سازی اهداف برنامه-             

 مالحظات اجرایي و سیاست های سازماني براساس شواهد ،تامین منابع ،پیش بیني -            

 اجرا و ارزشیابي -            

14 

 :طراحي و اجرای برنامه های اولویت دار در محیط کار شامل

 افزایش فعالیت جسماني-             

 بهبود تغذیه-             

13 

 :محیط کار شاملطراحي و اجرای برنامه های اولویت دار در -

 تامین محیط کار ایمن-             

 بیماری قلبي و عروقي ،سترس-ا              

15 
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 :طراحي و اجرای برنامه های اولویت دار در محیط کار شامل

 رتقاء سالمت جسماني, رواني و رفتاری -             

16 

 11 برنامه جامع آموزش و ارتقاء سالمت در محیط کار انجام شده  2معرفي -

 

 کارعملی:

 :دانشجو ضمن مراجعه به یک محیط کار فعالیت های زیر را انجام دهد

 بررسي وضعیت موجود و جمع آوری اطالعات سالمت بر اساس شواهد -1

 اولویت بندی مشکالت و انتخاب یک مشکل-2

 طراحي برنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و ارائه گزارش در کالس -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

 و اسکای روم مجازی از طریق سامانه نوید 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، ، الب آموزشي، خواندن مطکنفرانس دادن یادداشت برداری در طول برگزاری جلسات آموزشي، 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 :ی میان ترم و پایان ترمنوع آزمون ها
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 (Plan Lesson)طرح درس

 اهداف رفتاری جلسه اول:

 در پایان درس از فراگیران انتظار مي رود:

 تعریف کار را بیان کنند)هدف شناختي(.-1

 تعریف محیط کار را بیان کنند)هدف شناختي(. -2

 تعریف سازمان را بیان کنند)هدف شناختي(. -4

 شناختي(.تعریف محیط کار سالم را بیان کنند)هدف  -3

 تعاریف ارتقاء سالمت در محیط کار را بیان کنند )هدف شناختي(. -5

 را توضیح دهند)هدف شناختي(. کار یطسالمت در مح ءبرنامه های ارتقااهداف -6

 را نام ببرند)هدف شناختي( CDC از نظر کار یطسالمت در مح اءارتق یبرنامه هااهداف -1

 )هدف شناختي(.توضیح دهندرا  کار یطسالمت در مح ءبرنامه های ارتقا اصول-0

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

 آموزش

 نحوه ارزشیابی مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

پرسش و سخنراني،  60 تعاریف مرتبط با محیط کار سالم

 پاسخ

سامانه  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

پرسش و سخنراني،  30  کار یطسالمت در مح ءارتقا یبرنامه ها

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 
 

 :دوماهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیران انتظار مي رود:

 )هدف شناختي(.ارتقاء سالمت در محیط کار را توضیح دهند فاز اول در تاریخچه-1

 )هدف شناختي(.فاز دوم در تاریخچه ارتقاء سالمت در محیط کار را توضیح دهند -2

 )هدف شناختي(.فاز سوم در تاریخچه ارتقاء سالمت در محیط کار را توضیح دهند-4

 )هدف شناختي(.قایسه کنندفاز اول، دوم  و سوم ارتقاء سالمت در محیط کار را باهم م-3

 را به تفکیک شرح دهند)هدف شناختي( (HSE)اجزای تشکیل دهنده -5

 )هدف شناختي(.اهمیت برنامه های ارتقاء سالمت در محیط کار را توضیح دهند-6

 )هدف شناختي(.را شرح دهند کار یطسالمت در مح ءضرورت های اقتصادی برنامه های ارتقا-1

 (هدف شناختيرا شرح دهند) جامعه سالمت ارتقاء در کار نیروی سالمت اهمیت-0

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 نحوه ارزشیابی مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

پرسش و سخنراني،  60 تاریخچه ارتقاء سالمت در محیط کار

 پاسخ

سامانه  -مجازی پاورپوینت کامپیوتر،کتاب، جزوه، 

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 (HSE)یستز یط، بهداشت و مح یمنيا

 

 

پرسش و سخنراني،  40

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي
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سالمت در محیط کار ءاهمیت ارتقا پرسش و سخنراني،  30 

خپاس  

کامپیوتر،کتاب، جزوه،   

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 سالمت ارتقاء در کار نیروی سالمت اهمیت

  جامعه

 

پرسش و سخنراني،  20

خپاس  

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 :سوماهداف رفتاری جلسه 

 مي رود:در پایان درس از فراگیران انتظار 

 را توضیح دهند )هدف شناختي(. کار یطعوامل موثر بر سالمت کارکنان و مح -1

 انواع عوامل خطر موجود در محیط کار را تقسیم بندی کنند )هدف شناختي(. -2

 عوامل فیزیکي زیان آور محیط کار را نام ببرند)هدف شناختي(.-4

 عوامل فیزیکي زیان آور محیط کار را به تفکیک توضیح دهند )هدف شناختي(.  -3

 عوامل شیمیایي زیان آور محیط کار را تقسیم بندی کنند)هدف شناختي(.-5

 عوامل شیمیایي زیان آور محیط کار را به تفکیک توضیح دهند )هدف شناختي(.  -6

 دهند)هدف شناختي(.را توضیح  زیان آور محیط کار عوامل ارگونومیک-1

 را به تفکیک توضیح دهند)هدف شناختي(. زیان آور محیط کار عوامل رواني-0

 آور محیط کار را تعریف کنند)هدف شناختي(.مکانیکي زیان  عوامل -3

 عوامل بیولوژیکي زیان آور محیط کار را تقسیم بندی کنند)هدف شناختي(.-10

 

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 نحوه ارزشیابی مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

 عوامل موثر بر سالمت کارکنان و محیط کار

 

پرسش و سخنراني،  20

 پاسخ

سامانه  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 کارانواع عوامل خطر موجود در محیط 

 

پرسش و سخنراني،  140

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 :چهارماهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیران انتظار مي رود:

 تعاریف حادثه ناشي از کار را بیان کنند)هدف شناختي(. -1

 حوادث ناشي از کار در ایران را شرح دهند)هدف شناختي(.چند نمونه از آمارهای مرتبط با  -2

 را شرح دهند)هدف شناختي(. در جهانچند نمونه از آمارهای مرتبط با حوادث ناشي از کار -4

 آمارهای مرتبط با حوادث ناشي از کار در ایران را با آمارهای جهاني مقایسه کنند)هدف شناختي(. -3

 ظر بیشترین میزان وقوع حوادث طبقه بندی کنند )هدف شناختي(.محیط های کاری مختلف را از ن-5

 )هدف شناختي(. جمعیت در معرض خطر حوادث ناشي از کار را نام ببرند-6

 هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشي از حوادث کار را باهم مقایسه کنند)هدف شناختي(.-1
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 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 نحوه ارزشیابی مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

 

 نگاهي به وضعیت سالمت کارگران در ایران 

پرسش و سخنراني،  00

 پاسخ

سامانه  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 نگاهي به وضعیت سالمت کارگران در جهان

 

پرسش و سخنراني،  10

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 

 :پنجماهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیران انتظار مي رود:

 )هدف شناختي(. عوامل موثر در وقوع حوادث ناشي از کار را شرح دهند-1

 تحلیل علل وقوع حوادث ناشي از کار را توضیح دهند )هدف شناختي(.کابرد نظریه ها و الگوهای  -2

 اجزای تشکیل دهنده مدل دومینو را به تفکیک شرح دهند)هدف شناختي(.-4

 اجزای تشکیل دهنده مدل پنیر سویسي را به تفکیک شرح دهند)هدف شناختي(. -3

 حرکتي(. -یک حادثه ناشي از کار را مثال بزنند و نقشه مفهومي عوامل موثر در وقوع آن را بر اساس مدل دومینو ترسیم کنند )هدف رواني-5

 تي(. حرک-یک حادثه ناشي از کار را مثال بزنند و نقشه مفهومي عوامل موثر در وقوع آن را بر اساس مدل پنیر سویسي ترسیم کنند )هدف رواني-6

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 نحوه ارزشیابی مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

نظریه ها و الگوهای تحلیل علل وقوع 

 حوادث ناشي از کار

پرسش و سخنراني،  30

 پاسخ

سامانه  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 مدل دومینو

 

پرسش و سخنراني،  50

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

پرسش و سخنراني،  60 مدل پنیر سویسي

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 

 :ششماهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیران انتظار مي رود:

 )هدف شناختي(.فیزیکي که منجر به وقوع حوادث و آسیب در محیط کار مي شوند را شرح دهند عوامل -1

 )هدف شناختي(.رواني که منجر به وقوع حوادث و آسیب در محیط کار مي شوند را شرح دهند عوامل  -2

 (هدف شناختيدر محیط کار را باهم مقایسه کنند) رهبری تحول گرا و عمل گراویژگي های -4

 )هدف شناختي(.توضیح دهند را ایمني کارکنانو  سبک رهبری بین ارتباط-3

 )هدف شناختي(.توضیح دهند را ایمني کارکنانخشونت و  بین ارتباط -5

 (.تاثیر کار بر سالمت جسمي کارکنان را توضیح دهند)هدف شناختي-6

 )هدف شناختي(.ناشي از کار را نام ببرند عضالني-اختالالت اسکلتيچند نمونه از -1

 )هدف شناختي(.تاثیر کار بر رفتارهای بهداشتي کارکنان را توضیح دهند-0
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 )هدف شناختي(.تاثیر کار بر سالمت رواني کارکنان را توضیح دهند-3

 )هدف شناختي(.ببرنداجتماعي موجود در محیط کار را نام -خطرات رواني-10

 )هدف شناختي(.)محیط کار( را توضیح دهندبر سازمان  نحوه تاثیرگذاری سوانح و حوادث-11

 )هدف شناختي(.)محیط کار( را توضیح دهندبر سازمان  نحوه تاثیرگذاری سالمت جسمي کارکنان-12

 )هدف شناختي(.دهند)محیط کار( را توضیح بر سازمان  نحوه تاثیرگذاری سالمت رواني کارکنان-14

 حرکتي(.-ترسیم کنند )هدف روانيرا متقابل کار بر سالمت و سالمت بر کار  یراتتاثنقشه مفهومي -13

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 نحوه ارزشیابی مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

پرسش و سخنراني،  00 وضعیت سالمتي کارکنانتاثیر کار بر 

 پاسخ

سامانه  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 تاثیر وضعیت سالمتي کارکنان بر کار

 

پرسش و سخنراني،  10

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 

 رفتاری جلسه هفتم:اهداف 

 در پایان درس از فراگیران انتظار مي رود:

 )هدف شناختي(.را توضیح دهند ویژگي های بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت -1

 دهند )هدف شناختي(.را در برابر سالمتي کارکنان شرح  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وظایف-2

 دهند )هدف شناختي(.کارکنان شرح  را در برابر سالمتي OSHAسازمان بهداشت و ایمني شغلي  ظایف -4

 دهند )هدف شناختي(.کارکنان شرح  وظایف سازمان بین المللي کار را در برابر سالمتي-3

 دهند )هدف شناختي(.کارکنان شرح  را در برابر سالمتيوظایف سازمان جهاني بهداشت -5

 )هدف شناختي(.را شرح دهند 1463ری اسالمي ایران مصوب قانون کار جمهو-6

 )هدف شناختي(.ایران را نام ببرندسازمان های متولي ایمني و بهداشت حرفه ای در -1

 مرتبط با سالمتي کارکنان را در ایران توضیح دهند)هدف شناختي( قوانین و مقررات  سوابق-0

 )هدف شناختي(.را نام ببرند اننمونه هایي از  قوانین محیط کار سالم در ایر-3

 )هدف شناختي(.را شرح دهند حفاظت فني و بهداشت کار -قانون کار-10

 )هدف شناختي(.را شرح دهند قوانین مرتبط با شرایط کار زنان-11

 )هدف شناختي(.را شرح دهند قوانین مرتبط با شرایط کار نوجوانان-12

 )هدف شناختي(.در ارتباط با محیط کار سالم را شرح دهند قوانین تأمین اجتماعي-14

 حرکتي(.-چند نمونه آیین  نامه مرتبط با بهداشت کار در ایران را تهیه و در کالس ارائه دهند )رواني-13

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 نحوه ارزشیابی مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

وظایف دولت و سازمان های ملي و بین 

 المللي در برابر سالمت کارکنان

پرسش و سخنراني،  30

 پاسخ

سامانه  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي
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 قوانین مرتبط با بهداشت کار

 در ایران

 

پرسش و سخنراني،  50

 پاسخ

جزوه، کامپیوتر،کتاب،   

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 آیین نامه مرتبط با بهداشت کار

 در ایران

پرسش و سخنراني،  60

 پاسخ، 

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 

 

 :هشتماهداف رفتاری جلسه 

 انتظار مي رود:در پایان درس از فراگیران 

 )هدف شناختي(. شرح دهند، کار یطسالمت در مح یاقدامات آموزش بهداشت و ارتقا یتموفقرا در  ارشد یرانتعهد و مشارکت مد نقش-1

 )هدف شناختي(. شرح دهند، کار یطسالمت در مح یاقدامات آموزش بهداشت و ارتقا یتموفقرا در  يمشارکت یزیبرنامه ر نقش -2

 )هدف شناختي(. شرح دهند، کار یطسالمت در مح یاقدامات آموزش بهداشت و ارتقا یتموفقرا در  به نیازهای کارکنانتوجه  نقش -4

 )هدف شناختي(. شرح دهند، کار یطسالمت در مح یاقدامات آموزش بهداشت و ارتقا یتموفقرا در  بهینه از منابع سازمان استفاده نقش -3

 )هدف شناختي(. شرح دهند ،کار یطسالمت در مح یاقدامات آموزش بهداشت و ارتقا یتموفقرا در  ادغام نقش -5

 )هدف شناختي(. شرح دهند ،کار یطسالمت در مح یاقدامات آموزش بهداشت و ارتقا یتموفقرا در  توجه به عوامل خطر مختلف نقش-6

 )هدف شناختي(. شرح دهند ،کار یطسالمت در مح یاقدامات آموزش بهداشت و ارتقا یتموفقرا در تناسب  نقش-1

 )هدف شناختي(. شرح دهند ،کار یطسالمت در مح یاقدامات آموزش بهداشت و ارتقا یتموفقرا در ارزشیابي  نقش-0

 )هدف شناختي(. شرح دهند ،کار یطسالمت در مح یاقدامات آموزش بهداشت و ارتقا یتموفقرا در  تعهد درازمدت نقش-3

-، تهیه کنند و در کالس ارائه نمایند )روانيموفقیت اقدامات آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در محیط کارموثر در عوامل لیستي از سایر  -10

 حرکتي(.

 دنشرح ده ،زمینه محیط کار سالم و برنامه های ارتقاء سالمت در محیط کاررا در  (CDCرویکرد مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها )-11

 )هدف شناختي(.

 

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 نحوه ارزشیابی مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

عوامل موفقیت اقدامات آموزش بهداشت -

 و ارتقای سالمت در محیط کار

پرسش و سخنراني،  30

 پاسخ، بارش افکار

سامانه  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 بهداشت کاربردی در آموزش رویکردهای-

 سالمت محیط کار  ارتقاء و

پرسش و سخنراني،  60

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 

 :نهماهداف رفتاری جلسه 

 انتظار مي رود:در پایان درس از فراگیران 

  (.ي)هدف شناخت نام ببرندکار،  یطارتقاء سالمت در مح یکار سالم و برنامه ها یطمح ینهزم در ناسا را یکردرواجزای تشکیل دهنده -1

ف )هدبه تفکیک شرح دهند کار،  یطارتقاء سالمت در مح یکار سالم و برنامه ها یطمح ینهزم در ناسا را یکردرواجزای تشکیل دهنده  -2

  (.يشناخت

 (.يهدف شناخت، شرح دهند)کار یطمح ارتقاء سالمت یبرنامه هابا ارائه یک مثال مناسب نحوه استفاده از رویکرد ناسا را در  -4
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 ، شرح دهند)هدف شناختي(.کار یطارتقاء سالمت مح یدر برنامه هارا نقش نظریه ها و مدلهای سالمت  -3

 را باهم مقایسه کنند)هدف شناختي(. اجتماعي قابل کاربرد در برنامه های ارتقاء سالمت محیط کار، بین فردی و فردی نظریه ها و مدلهای

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 نحوه ارزشیابی مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

 و بهداشت کاربردی در آموزش رویکردهای

 سالمت محیط کار ارتقاء

پرسش و سخنراني،  00

 پاسخ، حل مسئله

سامانه  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

سالمت در برنامه  نظریه ها و مدلهاینقش 

 های ارتقاء سالمت محیط کار

 

پرسش و سخنراني،  50

 پاسخ، بارش افکار

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

فردی ، بین فردی و  نظریه ها و مدلهای

اجتماعي قابل کاربرد در برنامه های ارتقاء 

 سالمت محیط کار

پرسش و سخنراني،  20

 پاسخ، حل مسئله

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 

 :دهماهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیران انتظار مي رود:

 هدف شناختي(.، شرح دهند)کار یطارتقاء سالمت مح یبرنامه ها دررا  يکابرد مدل اعتقاد بهداشت يچگونگبا ارائه مثال مناسب  -1

 هدف شناختي(.، شرح دهند)کار یطارتقاء سالمت مح یهابرنامه  درتئوری رفتار برنامه ریز شده را کابرد  يچگونگبا ارائه مثال مناسب  -2

 هدف شناختي(.، شرح دهند)کار یطارتقاء سالمت مح یبرنامه ها درمدل فرانظری را کابرد  يچگونگبا ارائه مثال مناسب  - 4

 هدف شناختي(.شرح دهند)، کار یطارتقاء سالمت مح یبرنامه ها دراجتماعي را -تئوری شناختيکابرد  يچگونگبا ارائه مثال مناسب -3

 هدف شناختي(.، شرح دهند)کار یطارتقاء سالمت مح یبرنامه ها درمدل بازاریابي اجتماعي را کابرد  يچگونگبا ارائه مثال مناسب  -6

 (.هدف شناختي، شرح دهند)کار یطارتقاء سالمت مح یبرنامه ها درتئوری انتشار نوآوری را کابرد  يچگونگبا ارائه مثال مناسب -1

 هدف شناختي(.، شرح دهند)کار یطارتقاء سالمت مح یبرنامه ها دربسیج اجتماعي را کابرد  يچگونگبا ارائه مثال مناسب -0

 هدف شناختي(.، شرح دهند)کار یطارتقاء سالمت مح یبرنامه ها درپروسید را -مدل پرسیدکابرد  يچگونگبا ارائه مثال مناسب -3

 هدف شناختي(.، شرح دهند)کار یطارتقاء سالمت مح یبرنامه ها دررا  CDCمدل سالمتي محیط کارکابرد  يچگونگبا ارائه مثال مناسب -10

 

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 نحوه ارزشیابی مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

پرسش و سخنراني،  15 مدل اعتقاد بهداشتي

 پاسخ

سامانه  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

پرسش و سخنراني،  15 تئوری رفتار برنامه ریزی شده

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

فرانظریمدل  پرسش و سخنراني،  15 

 پاسخ

جزوه، کامپیوتر،کتاب،   

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

پرسش و سخنراني،  15 تئوری شناختي اجتماعي

 پاسخ

سامانه  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي
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پرسش و سخنراني،  15 مدل بازاریابي اجتماعي 

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

پرسش و سخنراني،  15 انتشار نوآوریتئوری 

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

پرسش و سخنراني،  20 بسیج اجتماعي

 پاسخ

سامانه  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

پروسید-مدل پرسید پرسش و سخنراني،  20 

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

پرسش و سخنراني،  CDC  20مدل سالمتي محیط کار

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 

 :یازدهماهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیران انتظار مي رود:

  (.ي)هدف شناختدر حل مشکالت مرتبط با آموزش بهداشت را توضیح دهند  رویکرد بوم شناختي یا اکولوژیکال-1

   (.ي)هدف شناختتعریف نیاز را بیان کنند  -2

 (.يهدف شناختدهند ) را شرحبرادشاو انجام شده از نیاز توسط  یطبقه بند-4

 را به تفکیک شرح دهند)هدف شناختي(. کار یطمح ارتقاء سالمت یدر برنامه ها یازسنجينمراحل  -3

 را شرح دهند)هدف شناختي(. کار یطمح ارتقاء سالمت یبرنامه ها مورد نیاز جهت نیازسنجي درداده های اولیه -5

 را شرح دهند)هدف شناختي(. کار یطمح ارتقاء سالمت یبرنامه ها مورد نیاز جهت نیازسنجي در ثانویهداده های -6

 شناسایي شده را شرح دهند)هدف شناختي(. معیارهایي موردنیاز جهت اولویت بندی مشکالت بهداشتي-1

 ها را بیان کنند)هدف شناختي( سازمان سالمت مرتبط با اطالعاتي های بانکآدرس -0

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  مطالبرئوس 

به  آموزش

 دقیقه

 نحوه ارزشیابی مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

نیاز ها بر اساس جمع آوری داده ها از  سنجش

 محیط و نیروی انساني و ماهیت کار

 

 

پرسش و سخنراني،  60

 پاسخ، حل مسئله

سامانه  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

پرسش و سخنراني،  50 اولویت بندی مشکالت بهداشتي شناسایي شده

 پاسخ، بارش افکار

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 داده ثبت بروز و مداوم نظام اندازی راه

 ) سازمان سالمت جامع اطالعاتي بانک( ها 

پرسش و سخنراني،  30

 پاسخ، حل مسئله

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 

 :دوازدهماهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیران انتظار مي رود:

 را بیان کنند)هدف شناختي( يفرهنگ سازمان یفتعر -1

 را به تفکیک شرح دهند)هدف شناختي( يدهنده فرهنگ سازمان یلعناصر تشک-2

 ، شرح دهند)هدف شناختي(کار یطارتقاء سالمت مح یدر برنامه هارا  ينقش عناصر فرهنگ سازمان-4

 ، شرح دهند)هدف شناختي(.کار یطارتقاء سالمت مح یدر برنامه ها ی سازماني رادستور العمل ها و مقررات ،قوانیننقش -3

 ، توضیح دهند)هدف شناختي(.کار یطمح ارتقاء سالمت یدر برنامه هارا ( teams) ها یمت مفهوم-3
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 ، توضیح دهند)هدف شناختي(.کار یطمح ارتقاء سالمت یدر برنامه هارا ( partnershipsمشارکت ها )مفهوم  -5

 شناختي(.، توضیح دهند)هدف کار یطمح ارتقاء سالمت یدر برنامه هارا ( collaborationsها) یهمکار مفهوم -6

 

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 نحوه ارزشیابی مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

  فرهنگ سازمانيارزیابي 

 

پرسش و سخنراني،  10

 پاسخ، حل مسئله

سامانه  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 نوید

تکلیف ارائه 

 کالسي

پرسش و سخنراني،  30 دستور العمل ها و مقررات ،قوانینارزیابي 

 پاسخ، بارش افکار

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

پرسش و سخنراني،  30 مشارکت کنندگان ارزیابي تیم ها و

 پاسخ، حل مسئله

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 

 :سیزدهماهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیران انتظار مي رود:

 بیان کنند)هدف شناختي( در برنامه های ارتقاء سالمت محیط کار را يهدف کلویژگي های  -1

 در رابطه با برنامه های ارتقاء سالمت محیط کار، بنویسند )هدف شناختي( يهدف کلچند نمونه  -2

 را در برنامه های ارتقاء سالمت محیط کار، نام ببرند)هدف شناختي( يسطوح مختلف اهداف اختصاص -4

 )هدف شناختي(. مثال مناسب بنویسند برای هریک از انواع اهداف اختصاصي مرتبط با برنامه های ارتقاء سالمت محیط کار، -3

 مرتبط با برنامه های ارتقاء سالمت محیط کار را نام ببرند)هدف شناختي(.ی مداخله ا یها یانواع استراتژ -5

 به تفکیک توضیح دهند)هدف شناختي(.کار را  یطارتقاء سالمت مح یمرتبط با برنامه ها یمداخله ا یها یاستراتژ -6

 )هدف شناختي(. را نام ببرند کار یطسالمت مح ارتقاء یدر برنامه ها یابيانواع ارزش -1

 )هدف شناختي(. را به تفکیک توضیح دهند کار یطارتقاء سالمت مح یدر برنامه ها یابيانواع ارزش-0

 

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 ارزشیابینحوه  مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

های  برنامهدر  تنظیم و آماده سازی اهداف 

 ارتقاء سالمت محیط کار

پرسش و سخنراني،  60

 پاسخ، حل مسئله

سامانه  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

 مالحظات اجرایي ،تامین منابع ،بیني پیش

 و سیاست های سازماني براساس شواهد

پرسش و سخنراني،  50

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي

های ارتقاء سالمت  اجرا و ارزشیابي برنامه

 محیط کار

پرسش و سخنراني،  30

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

سامانه  -مجازی

 نوید

ارائه تکلیف 

 کالسي
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 :چهاردهماهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیران انتظار مي رود:

 بیان کنند)هدف شناختي( را یزیکيف یتفعال یایو مزا یتاهم -1

 را شرح دهند)هدف شناختي(کار  یطدر مح يجسمان یتفعالمرتبط با  های منطق برنامه -2

 شرح دهند)هدف شناختي( را کار یطدر مح يجسمان یتفعالمرتبط با  های برنامه يمنطق مال -4

 محیط کار را به تفکیک شرح دهند)هدف شناختي(.در  يجسمان یتفعال ریزی برنامهمراحل  -3

 چند نمونه از برنامه های مرتبط با افزایش فعالیت جسماني کارکنان در محیط کار را شرح دهند)هدف شناختي(. -5

 را شرح دهند)هدف شناختي(. یهتغذ یتکار با محور یطدر مح برنامه ارتقاء سالمت یهدف از اجرا -6

 )هدف شناختي(. را به عنوان یک روش مداخله ای در برنامه های ارتقاء سالمت محیط کار، شرح دهند یهتغذوزن و  یریتآموزش مد -1

 برنامه های ارتقاء سالمت محیط کار را شرح دهند )هدف شناختي(. دریه خدمات تغذ -0

 برنامه های ارتقاء سالمت محیط کار را شرح دهند )هدف شناختي(. دربرنامه فروش سالم -3

 برنامه های ارتقاء سالمت محیط کار را شرح دهند)هدف شناختي(. در سرویس بازرسي و ایمني موادغذایي-10

 ف شناختي(.در بهبود تغذیه کارکنان در محیط کار را شرح دهند )هد نقش مربیان و مروجین سالمت -11

 

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 نحوه ارزشیابی مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

پرسش و سخنراني،  00 در محیط کار افزایش فعالیت جسماني

 پاسخ، حل مسئله

اسکای  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 روم

ارائه تکلیف 

 کالسي

پرسش و سخنراني،  10 هبود تغذیه در محیط کارب

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

اسکاری  -مجازی

 روم

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 

 :پانزدهماهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیران انتظار مي رود:

 را بیان کنند)هدف شناختي(یمن کار سالم و ا یطبرنامه مح یک یهدف از اجرا -1

 است را نام ببرند)هدف شناختي( یازمورد ن یعدر تمام صنا OSHA از نظرکه  ی ایمني در محیط کارهارنامهانواع ب -2

 را شرح دهند)هدف شناختي( در بحث بازرسي محیط های کاری از نظر ایمني OSHA یها یتاولو -4

را به تفکیک شرح دهند)هدف  یاو بهداشت حرفه یمنيا يمل یتویانستاز نظر کار  یطر در محموث يبرنامه ارگونوممراحل اجرای یک  -3

 شناختي(.

 را نام ببرند)هدف شناختي(.یمن کار ا یطمح یاز برنامه ها یت کنندهحما یگروه هانمونه هایي از  -5

 دهند)هدف شناختي(. توضیحي از نظر روانشناخترا  یمنکار سالم و ا یطمح یبرنامه هااهمیت اجرای  -6

 )هدف شناختي(. چند نمونه از برنامه های مرتبط با ایجاد محیط کار سالم و ایمن را شرح دهند -1

 عالیم و نشانه های استرس شغلي را شرح دهند)هدف شناختي(. -0

 را شرح دهند)هدف شناختي(. تاثیر عامل های متغیر فردی در استرس شغلي -3

 را شرح دهند)هدف شناختي(. کار یطدر مح ياسترس شغل یعامل ها -10

 شغلي را شرح دهند)هدف شناختي(. روش های مقابله با استرس-11

 )هدف شناختي(.توضیح دهند را قلبي و عروقي استرس شغلي با بیماری هایارتباط -12
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 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 نحوه ارزشیابی مکان برگزاری وسایل کمک آموزشیمواد و  روش های آموزشی

پرسش و سخنراني،  00 تامین محیط کار ایمن

 پاسخ، حل مسئله

اسکای  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 روم

ارائه تکلیف 

 کالسي

 بیماریو   سترسبرنامه های مرتبط با کاهش ا

 در محیط کار قلبي و عروقي های 

 پرسش وسخنراني،  10

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

اسکاری  -مجازی

 روم

ارائه تکلیف 

 کالسي

 

 :شانزدهماهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیران انتظار مي رود:

 .)هدف شناختي(را شرح دهند کار یطارتقاء سالمت جسماني در محویژگي های برنامه های -1

 .)هدف شناختي(را شرح دهند کار یطارتقاء سالمت جسماني در محبرنامه مرتبط با چند نمونه -2

 .)هدف شناختي(را شرح دهند کار یطدر مح روانيارتقاء سالمت ویژگي های برنامه های -4

 .)هدف شناختي(را شرح دهند کار یطدر مح روانيارتقاء سالمت برنامه مرتبط با چند نمونه -3

 .)هدف شناختي(را شرح دهند کار یطدر مح رفتاریارتقاء سالمت ویژگي های برنامه های -5

 .)هدف شناختي(را شرح دهند کار یطدر مح رفتاریارتقاء سالمت برنامه مرتبط با چند نمونه -6

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 ارزشیابینحوه  مکان برگزاری مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

پرسش و سخنراني،  60 در محیط کار رتقاء سالمت جسمانيا

 پاسخ، حل مسئله

اسکای  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 روم

ارائه تکلیف 

 کالسي

پرسش و سخنراني،  50 در محیط کار رواني رتقاء سالمتا

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

اسکاری  -مجازی

 روم

تکلیف ارائه 

 کالسي

     30 در محیط کار رتقاء سالمت رفتاریا

 

 :هفدمداف رفتاری جلسه ه

 در پایان درس از فراگیران انتظار مي رود:

 .)هدف شناختي(دهید شرح را سالمت در محل کار یمتحده در ارتقا یاالتا 2010اهداف برنامه سال -1

 .)هدف شناختي(یدشرح دهرا سالمت در محل کار  یارتقا یکشور سوئد از برنامه ها یتيحما ینقوان -2

 مراحل برنامه ارتقاء سالمت محیط کار )طراحي شده توسط وزارت بهداشت( را به تفکیک شرح دهند)هدف شناختي(. -4

 

 بندی ارائه مطالب جدول زمان
مدت زمان  رئوس مطالب

به  آموزش

 دقیقه

 نحوه ارزشیابی برگزاریمکان  مواد و وسایل کمک آموزشی روش های آموزشی

پرسش و سخنراني،  50 برنامه ارتقاء سالمت در محیط کار ایالت متحده

 پاسخ، حل مسئله

اسکای  -مجازی پاورپوینت کتاب، جزوه، کامپیوتر،

 روم

ارائه تکلیف 

 کالسي

پرسش و سخنراني،  30 برنامه ارتقاء سالمت در محیط کار در سوئد

 پاسخ

 کتاب، جزوه، کامپیوتر،

  پاورپوینت

اسکاری  -مجازی

 روم

ارائه تکلیف 

 کالسي

     60 برنامه ارتقاء سالمت در ایران

 


