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 سمه تعالیاب

 
 دانشکده بهداشت

 (Course Plan) دورهفرم طرح 
 

 مشخصات درس
              کد درس:آموزش بهداشت و ارتباطات                                                                :درس کامل عنوان 

  نظری :واحدنوع                                                                                                   اختصاصی نوع درس:

                                 43: تعداد ساعت تدریس                                                                                                          2 تعداد واحد:

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

 

 مشخصات فراگیران
                                                (پیوسته)کارشناسی :تحصیلی مقطع                                                      بهداشت عمومی                              :رشته تحصیلی

 

 مشخصات مدرس درس
 (Ph.D) دکترا  مدرک تحصیلی: آخرینعلیرضا دیدارلو                                                                     :نام و نام خانوادگی

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

                        04734372172 شماره تماس:                                                                        بهداشت عمومی  گروه آموزشی:

 adidarloo@yahoo.comایمیل:  

         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 رتبه دانشگاهی:                                                              سالمت ءو ارتقا آموزش بهداشت ی:رشته تحصیل

                                    04042344427 شماره تماس:                                                                                   بهداشت عمومی  گروه آموزشی:

   kabehmahery@yahoo.com:  ایمیل 

         یدانشکده بهداشت، گروه بهداشت عموم یه،اروم یدانشگاه علوم پزشک یسجاده سرو، پرد 33 یلومترک یه،اروم آدرس محل کار:

 

نقش و اهمیت آموزش بهداشت در شرایط مختلف آشنا نموده و آنان را جهت برنامه ، اصول، این درس دانشجویان را با مفاهیم  درس: شرحی از 

 بهداشتی و ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت توانمند خواهد ساخت.موزش بهداشت و ارائه پیام های آریزی و تدوین برنامه های 
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 تدریس: منابع 

 یآموزش بهداشت : منوچهر محسن-7

 یارتباطات: باقر ساروخان یجامعه شناس-2

 راد یان: محسن یرتباط شناس-4

 یو منوچهر محسن ی: باقر ساروخانیارتباط جمع یلوسا ی.جامعه شناس-3

 

 : درس کلی هدف

 و اصول آموزش بهداشت یمبا مفاه یاندانشجو ییآشنا-7

 خاص یو مکان ها یطآموزش بهداشت در شرا یتبا نقش و اهم یاندانشجو ییآشنا-2

 آموزش بهداشت یبرنامه ها یهو ته یزیجهت برنامه ر یانتوانمند نمودن دانشجو-4

 مختلف یبا روش ها یبهداشت یها یامپ یهجهت اجرا و ارا یانتوانمند نمودن دانشجو-3

 آموزش بهداشت یبرنامه ها یابیجهت ارزش یانتوانمند نمودن دانشجو-2
 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 رئوس مطالب

 ارزیابی اولیه یان انتظارات وآشنایی با طرح درس و منابع تدریس، بمعارفه، -

 ، فلسفه و دامنه کاربرد آموزش بهداشت اهداف، اصول مروری بر تعاریف، -

7 

 ارتقاء سالمتمفاهیم مرتبط با  تعریف و-

 رفتار بهداشتی و آموزش بهداشت-

2 

 یادگیری و تغییر رفتار در آموزش بهداشت-

 هماهنگی بین بخشی در آموزش بهداشت-

4 

 آموزش بهداشت و توسعه-

 فرهنگ جامعه و آموزش بهداشت-

3 

 2 در سطوح مختلف پیشگیری نقش آموزش بهداشت

 تشخیص نیازهای آموزشی-

 مراحل برنامه ریزی آموزش بهداشت-

3 

 روش های ارائه و انتقال پیام های بهداشتی-

 تعریف، هدف و اصول مشاوره-

1 

 مشاوره بهداشتی-

 طرز تهیه انواع نشریات بهداشتی-

7 

 کاربرد رسانه ها در آموزش بهداشت-

 ارتباط و انواع آنمروری بر تعریف -

4 

 اجزای تشکیل دهنده ارتباط و ویژگی های آن ها-

 نقش ارتباطات جمعی در آموزش بهداشت-

70 

 استفاده از وسایل کمک آموزشی جهت انتقال پیام های بهداشتی-

 درمانی-نقش مربیان آموزش بهداشت در شبکه ارائه خدمات بهداشتی-

77 

 بیماری های واگیر نقش آموزش بهداشت در پیشگیری از-

 نقش آموزش بهداشت در پیشگیری از بیماری های مزمن -

72 

 نقش آموزش بهداشت در برنامه های بهداشت خانواده -

 نقش آموزش بهداشت در برنامه های بهداشت مدارس -

74 

 73 شناخت موانع و مشکالت آموزش بهداشت
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 72 برنامه های آموزش بهداشتارزشیابی 

 73 موزش بهداشتآپژوهش در 

 71 جمع بندی مطالب بیان شده، رفع اشکاالت مربوط به دانشجویان

 
 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، بارش افکار، حل مسئله موزشی:آ های روش

 ، عکس، فیلم آموزشیدورپاورپوینت، 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 هایی هستند که فراگیران در راه دستیابی به اهداف آموزشی، انجام می دهند)فتجارب یادگیری 

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

 .برای ارزشیابی

 :نهایی ارزشیابی نحوه

 نمره 77امتحان پایان ترم:                      نمره 2کالس: در  و مشارکت فعالحضور 

 پاسخ کوتاهغلط، -جاخالی، صحیح تشریحی و چهارگزینه ای، :ی میان ترم و پایان ترمنوع آزمون ها


