
تعالی بسمه  

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده بهداشت

آموزش بهداشت و ارتقای سالمتگروه   

 ني          مراكز ارايه خدمات بهداشتي درما آموزش بهداشت در :  نام درس

  سالمت ارتقای و بهداشت آموزش ارشد  کارشناسی فراگیران: دانشجويان

 واحد نظری 2  :تعداد و نوع واحد)نظری/ عملی(

 ندارددروس پیش نیاز: 

 دکتر بهروز حمزه  :نام مدرس

 10 - 12  ها ساعت شنبه  :زمان تدريس

 89 - 89اول نیمسال 

 

 هدف کلی درس 

 آشنايی دانشجو با نحوه و روشهای آموزش بهداشت در مراکز بهداشتی درمانی

 اهداف اختصاصی درس

 در پايان درس بايد: ياندانشجو

 و عوامل موثر بر آن آشنا شود.  یبهداشتبا رفتار 

 آموزش بهداشت آشنا شود.  ديیبا اصول کل

 آموزش بهداشت آشنا شود. کردهاييبا رو

 با اصول برنامه ريزي بهداشتي آشنا شود 

 با اهمیت و روش هاي نیاز سنجي آشنا شود

  آشنا شود یاطالعات بهداشت یورآمختلف جمع  یروش هابا 

 را بداند. یازسنجین نديها در فرا تياولو میتنط ی وهیش 

 با الگوي طراحي منظم آموزشي آشنا شود. 

 با حیطه هاي مختلف يادگیري آشنا شود 

 نويسي در برنامه ريزي آشنا شود هدفبا چگونگي 

 با منابع مورد نیاز در دستیابي به اهداف آموزشي آشنا شود

 با مفاهیم مختلف ارزشیابی آشنا شود



 ي طراحي پیام در سالمت آشنا شود  با انواع پیام هاي سالمت بر اساس ويژگي هاي دموگرافیکي افراد آشنا شود.با روش ها

 با روش هاي آموزشي در گرروه هاي مختلف آشنا شود..

 شود با نحوه آموزش موثر در جوامع و روش هاي آن آشنا

 با روش اجراي كمپین موفق در سالمت آشنا شود

 آموزشي در زمینه افزايش كیفیت زندگي معلولین آشنا شود.با مداخالت 

 با مفاهیم ارتقاي سالمت آشنا شود. با روش هاي ارتقاي سالمت در سطح اجتماع آشنا شود.

 آشنا شود هابا انواع روشهای آموزشی و برگزاری آن

 

 :منابع

 WHO مجموعه انتشارات و گزارشهای فنی  -

 جامعه تالیف جو گالج، جودی مارکوس راهنمای کاربردی پژوهش در بهداشت -

 دستورالعمل آموزشی برای کارکنان بهداشتی تالیف گیلبرت جی جی -

 انتشارات معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -

 

 روش های تدریس:

 و ارایه کنفرانس سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ

 

 : سیاست ها و قوانین کالس

 .اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشدغیبت دانشجو بر   -

 حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد  -

 خاموش بودن تلفن همراه دانشجو  -

 مشارکت در مطالب کالس تا حد امکان   -

 

 : وظایف و تکالیف دانشجو

 رعايت نظم و انضباط در کالس  -

 و پاسخ به سئواالت مشارکت فعال در بحث گروهی -

-  

 :ارزشیابی دانشجو و درصد سهم آندر نمره پایانیروش 

 درصد20حضور فعال و موثر در کالس  -

 درصد 20آزمون میان ترم  -

 درصد 60آزمون پايان ترم  -


