
 

 

  
  بسمعه تعالي

  بهداشت دانشكدهدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه، 
 

           ندارد: درس پيش نياز                             و ارتباطات سالمتآموزش : عنوان درس
  بهداشت عمومي 3 ترم وستهيپكارشناسي ان يدانشجو: مخاطبان

  97-98 :دومنيمسال              12:00تا  10:00ساعت  شنبهيك: زمان ارائه درس  ي واحد نظر 2  :تعداد و نوع واحد
  15تا  15/8از ساعت  ها چهارشنبه :ساعت پاسخگويي به سؤاالت فراگير

  مهدي ميرزايي علويجهدكتر  :سمدر
  : درس شرح

ف آشـنا نمـوده و آنـان را جهـت برنامـه ريـزي و       در شرايط مختل سالمتاين درس دانشجويان را با مفاهيم، اصول، نقش و اهميت آموزش 
  .توانمند خواهد ساخت سالمتموزش آ يها برنامهي و ارزشيابي سالمت يها اميپو ارائه  سالمتآموزش  يها نامهبرتدوين 

 
  :لي جلساتاهداف ك

 سالمتش و دامنه كاربرد آموزسالمتي  يها برنامهدر  سالمت،نقش آموزش ، اهداف، اصولسالمتآموزش  مفهوم - 1

 فعاليت آموزش دهندگان سالمت يها عرصهو  ها تيمسئول، ها نقشرا شرح دهد و ارتقاء سالمت، اهداف، اصول و دامنه كاربرد آن  - 2

 در سطوح مختلف پيشگيري سالمتو نقش آموزش  ي، يادگيري و تغيير رفتار، هماهنگي بين بخشيسالمترفتار  - 3

 سالمت يها برنامهدر  شايستگي فرهنگي و اهميت آن - 4

 سالمت يها برنامهو اهميت آن در  شايستگي فرهنگي - 5

 آموزش سالمت يها برنامهو مشكالت وموانع  سالمتمراحل برنامه ريزي در آموزش ، يسالمتنيازهاي  - 6

 آموزش سالمت يها برنامهوموانع و مشكالت  سالمتي، مراحل برنامه ريزي در آموزش سالمتنيازهاي  - 7

 آموزش سالمت يها برنامهو مشكالت وموانع  سالمتي، مراحل برنامه ريزي در آموزش سالمت نيازهاي - 8

 يسالمت يها اميپارائه و انتقال  يها روش - 9

 ن، اجزاء تشكيل دهنده ارتباطو انواع آارتباط  - 10

 ارتباط و انواع آن، اجزاء تشكيل دهنده ارتباط - 11

 آموزش و ارتقاي سالمت  يها برنامهدر  ها آنت آشنا شده و نحوه بكارگيري رايج آموزش و ارتقاي سالم يالگوها - 12

 آموزش و ارتقاي سالمت  يها برنامهدر  ها آنرايج آموزش و ارتقاي سالمت آشنا شده و نحوه بكارگيري  يالگوها - 13

 آموزش و ارتقاي سالمت يها برنامهدر  ها آنرايج آموزش و ارتقاي سالمت آشنا شده و نحوه بكارگيري  يالگوها - 14

 سالمتآموزش  يها برنامهرسانه و كاربرد آن در  - 15

 سالمتآموزش  يها برنامهرسانه و كاربرد آن در  - 16

 و چگونگي بهره گيري از آنانمرتبط با آموزش سالمت  يها پژوهشو متون  - 17



 

 

  

  : تاري به تفكيك اهداف كلي هر جلسهاهداف ويژه رف
سالمتسالمتي و دامنه كاربرد آموزش  يها برنامهدر  سالمت، اهداف، اصول،نقش آموزش سالمتوم آموزش مفه :لهدف كلي جلسه او  

لاهداف ويژه جلسه او: 

  .سالمتي را شرح دهد - 1
  .آن را نام ببرد يها تيمحدودرا بيان نماييد و  سالمتتعريف سالمتي از ديدگاه سازمان جهاني  - 2
  . دآموزش سالمت را تعريف كن - 3
  .ناخوشي، بيماري و سالمت را تعريف نمايد - 4
  .مفهوم بوم شناسي سالمت را توضيح دهد - 5
  .سالمتي را شرح دهد يها برنامهدر  سالمتنقش آموزش  - 6
  .را شرح دهد سالمتدامنه كاربرد آموزش  - 7

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  . را داشته باشدسالمتي  توانايي تعريف - 1
  .را داشته باشد ، ناخوشي، بيماريسالمتآموزش  انايي تعريفتو - 2
  .از درك درستي نسبت به مفهوم بوم شناسي، نقش آموزش سالكت و كاربرد آن برخوردار باشد - 3

  
مـوزش  آ تيـ فعال يهـا  عرصـه و  هـا  تيمسئول، ها نقشارتقاء سالمت، اهداف، اصول و دامنه كاربرد آن را شرح دهد و  :دومهدف كلي جلسه 
  دهندگان سالمت

 :دوماهداف ويژه جلسه 

  .كند فيارتقاء سالمت را تعر - 1
  .تاريخچه ارتقاي سالمت را بيان كند - 2
  .ابزارهاي ارتقاي سالمت را نام ببرد - 3
  .منشور اتاوا در مورد ارتقاي سالمت را توضيح دهد - 4
  .شرح دهد توانمندسازي، شبكه سازي و حمايت همه جانبه را يها روش - 5

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .را داشته باشدارتقاء سالمت  فيتعرتوانايي  - 1
  .برخوردار باشدتاريخچه ارتقاي سالمت از درك درستي نسبت به  - 2
  .را داشته باشدابزارهاي ارتقاي سالمت  بيانتوانايي  - 3
  .را داشته باشدتوانمندسازي، شبكه سازي و حمايت همه جانبه  يها روش و منشور اتاوا در مورد ارتقاي سالمتدرك كاربرد توانايي  - 4

  



 

 

  
  يريشگيدر سطوح مختلف پ سالمتو نقش آموزش  يبخش نيب يرفتار، هماهنگ رييو تغ يريادگي ،يسالمترفتار  :سوم هدف كلي جلسه

 :سوم اهداف ويژه جلسه

  .ي را توضيح دهدسالمترفتار  - 1
  .ا شرح دهدمفهوم يادگيري ر - 2
  .آموزش و ارتقاي سالمت را شرح دهد يها برنامههماهنگي بين بخشي در  - 3
  .در سطوح مختلف پيشگيري را توضيح دهد سالمتنقش آموزش  - 4
  .سواد سالمت را تعريف كند - 5

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشدآموزش و ارتقاي سالمت  يها برنامههماهنگي بين بخشي در ، سواد سالمتاز درك درستي نسبت به  -1
  .را داشته باشدمفهوم يادگيري سالمت و رفتار  فيتعرتوانايي  -2
  .را داشته باشددر سطوح مختلف پيشگيري  سالمتنقش آموزش  دركتوانايي  -3

  
 سالمت يها برنامهآن در  تيو اهم يفرهنگ يستگيشا :چهارم هدف كلي جلسه

 :هارمچ اهداف ويژه جلسه

  .آن براي آموزش دهندگان سالمت توضيح دهد يها فرصتو  ها چالشغيرات جمعيت شناختي در جوامع و در مورد ت - 1
  .نژادي و قومي و نقش آموزش دهندگان سالمت در اين ميان را شرح دهد يها گروهنابربري هاي سالمت در ميان  - 2
  .فرهنگ را تعريف نماييد - 3
  .ر آموزش و ارتقاي سالمت را شرح دهدشايستگي فرهنگي د - 4
  .ابعاد شايستگي فرهنگي را نام ببرد - 5
  .اصول شايستگي فرهنگي را توضيح دهد - 6
  نقش مشاوره در آموزش سالمت را شرح دهد - 7
  .ي را توصيف كندسالمتاصول مشاوره و نكات مهم در يك مشاوره مناسب  - 8

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشدابعاد شايستگي فرهنگي ك درستي نسبت به از در -1
  .را داشته باشدنقش مشاوره در آموزش سالمت  درك توانايي -2
  .را داشته باشدآن براي آموزش دهندگان  يها فرصتو  ها چالشغيرات جمعيت شناختي در جوامع و ت دركتوانايي  -3

  
  
  



 

 

 سالمت يها برنامهآن در  تيمو اه يفرهنگ يستگيشا :پنجم هدف كلي جلسه
 :پنجم اهداف ويژه جلسه

  .آن براي آموزش دهندگان سالمت توضيح دهد يها فرصتو  ها چالشغيرات جمعيت شناختي در جوامع و در مورد ت - 1
  .نژادي و قومي و نقش آموزش دهندگان سالمت در اين ميان را شرح دهد يها گروهنابربري هاي سالمت در ميان  - 2
  .فرهنگ را تعريف نماييد - 3
  .شايستگي فرهنگي در آموزش و ارتقاي سالمت را شرح دهد - 4
  .ابعاد شايستگي فرهنگي را نام ببرد - 5
  .اصول شايستگي فرهنگي را توضيح دهد - 6
  نقش مشاوره در آموزش سالمت را شرح دهد - 7
  .ف كندي را توصيسالمتاصول مشاوره و نكات مهم در يك مشاوره مناسب  - 8

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشدابعاد شايستگي فرهنگي از درك درستي نسبت به  -1
  .را داشته باشدنقش مشاوره در آموزش سالمت  درك توانايي -2
  .را داشته باشدآن براي آموزش دهندگان  يها فرصتو  ها چالشغيرات جمعيت شناختي در جوامع و ت دركتوانايي  -3

  
  آموزش سالمت يها برنامهوموانع و مشكالت  سالمتدر آموزش  يزيمراحل برنامه ر ،يسالمت يازهاين :ششم هدف كلي جلسه

 :ششم اهداف ويژه جلسه

  .تعريف كندرا  سالمت نياز سنجي - 1
  .را نام برده و توضيح دهدسالمت  مراحل نيازسنجي - 2
  .ارزشيابي را تعريف كند - 3
  .ابي را توضيح دهدانواع ارزشي - 4
  .برنامه ريزي را توضيح دهد و مراحل برنامه ريزي را شرح دهد - 5

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشد سالمت نياز سنجياز درك درستي نسبت به  -1
  .را داشته باشدسالمت  مراحل نيازسنجي درك توانايي -2
  .شته باشدرا داو انواع آن ارزشيابي  دركتوانايي  -3
  .برخوردار باشدبرنامه ريزي و مراحل برنامه ريزي از درك درستي نسبت به  -4

  



 

 

  
  آموزش سالمت يها برنامهوموانع و مشكالت  سالمتدر آموزش  يزيمراحل برنامه ر ،يسالمت يازهاين: هفتم هدف كلي جلسه

 :هفتم اهداف ويژه جلسه

  .تعريف كندرا  سالمت نياز سنجي - 1
  .را نام برده و توضيح دهدسالمت  راحل نيازسنجيم - 2
  .ارزشيابي را تعريف كند - 3
  .انواع ارزشيابي را توضيح دهد - 4
  .برنامه ريزي را توضيح دهد و مراحل برنامه ريزي را شرح دهد - 5

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشد سالمت نياز سنجياز درك درستي نسبت به  -1
  .را داشته باشدسالمت  مراحل نيازسنجي درك اناييتو -2
  .را داشته باشدو انواع آن ارزشيابي  دركتوانايي  -3
  .برخوردار باشدبرنامه ريزي و مراحل برنامه ريزي از درك درستي نسبت به  -4

  
  

  آموزش سالمت يها برنامهوموانع و مشكالت  سالمتدر آموزش  يزيمراحل برنامه ر ،يسالمت يازهاين: هشتم هدف كلي جلسه
 :هشتم اهداف ويژه جلسه

  .تعريف كندرا  سالمت نياز سنجي - 1
  .را نام برده و توضيح دهدسالمت  مراحل نيازسنجي - 2
  .ارزشيابي را تعريف كند - 3
  .انواع ارزشيابي را توضيح دهد - 4
  .برنامه ريزي را توضيح دهد و مراحل برنامه ريزي را شرح دهد - 5

  : يان دانشجو قادر باشددرپا
  .برخوردار باشد سالمت نياز سنجياز درك درستي نسبت به  -1
  .را داشته باشدسالمت  مراحل نيازسنجي درك توانايي -2
  .را داشته باشدو انواع آن ارزشيابي  دركتوانايي  -3
  .برخوردار باشدبرنامه ريزي و مراحل برنامه ريزي از درك درستي نسبت به  -4

  



 

 

  
 يسالمت يها اميپارائه و انتقال  يها روش :نهم هدف كلي جلسه

 :نهم اهداف ويژه جلسه

  .اجزاي يك پيام سالمتي را بشناسد - 1
  .مراحل توليد يك پيام ارتباطي سالمت را شرح دهد - 2
  .سالمتي را توضيح دهد يها اميپنحوه انتقال  - 3
  .بطور نمونه طراحي كنديك پيام سالمتي را در يك بسيج اطالعاتي  - 4

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشداجزاي يك پيام سالمتي و مراحل توليد يك پيام ارتباطي سالمت از درك درستي نسبت به  -1
  .را داشته باشدسالمتي  يها اميپنحوه انتقال  درك توانايي -2
  .را داشته باشديك پيام سالمتي طراحي توانايي  -3

  
 دهنده ارتباط ليارتباط و انواع آن، اجزاء تشك :دهم هدف كلي جلسه

 :دهم اهداف ويژه جلسه

  .مفهوم ارتباط را تعريف كند - 1
  .دهد حيسالمت توض يارتباطات در آموزشو ارتقا تيدر مورد اهم - 2
  .اجزاي مهم ارتباط را نام ببرد - 3
  .تعريف كندارتباطي را بشناسد و  يالگوهاچند نمونه از  - 4

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشدمفهوم ارتباط از درك درستي نسبت به  -1
  .را داشته باشداجزاي مهم ارتباط  درك توانايي -2
  .را داشته باشدارتباطي  يالگوهاچند نمونه از  دركتوانايي  -3

  
 هنده ارتباطد ليارتباط و انواع آن، اجزاء تشك: يازدهم هدف كلي جلسه

 :يازدهم اهداف ويژه جلسه

  .مفهوم ارتباط را تعريف كند - 1
  .دهد حيسالمت توض يارتباطات در آموزشو ارتقا تيدر مورد اهم - 2
  .اجزاي مهم ارتباط را نام ببرد - 3
  .ارتباطي را بشناسد و تعريف كند يالگوهاچند نمونه از  - 4

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشدمفهوم ارتباط رك درستي نسبت به از د -1
  .را داشته باشداجزاي مهم ارتباط  درك توانايي -2
  .را داشته باشدارتباطي  يالگوهاچند نمونه از  دركتوانايي  -3

  
  



 

 

 سالمت يآموزش و ارتقا يها برنامهدر  ها آن يريسالمت آشنا شده و نحوه بكارگ يآموزش و ارتقا جيرا يالگوها :دوازدهم هدف كلي جلسه
 :دوازدهم اهداف ويژه جلسه

  .برخي از الگوهاي آموزش سالمت را نام ببرد - 1
  .سالمت را شرح دهد يها برنامهكاربرد الگوهاي آموزش سالمت در برنامه ريزي  - 2
  .كاربرد الگوهاي آموزش سالمت در تغيير رفتار سالمت را شرح دهد - 3
  .وها را توضيح دهدهدف از بكارگيري الگ - 4

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشدالگوهاي آموزش سالمت از درك درستي نسبت به  -1
  .را داشته باشدسالمت  يها برنامهكاربرد الگوهاي آموزش سالمت در برنامه ريزي  توانايي -2
  .اشته باشدرا دكاربرد الگوهاي آموزش سالمت در تغيير رفتار سالمت توانايي  -3

  
 سالمت يآموزش و ارتقا يها برنامهدر  ها آن يريسالمت آشنا شده و نحوه بكارگ يآموزش و ارتقا جيرا يالگوها: سيزدهم هدف كلي جلسه
 :سيزدهم اهداف ويژه جلسه

  .برخي از الگوهاي آموزش سالمت را نام ببرد - 1
  .سالمت را شرح دهد يها برنامهكاربرد الگوهاي آموزش سالمت در برنامه ريزي  - 2
  .كاربرد الگوهاي آموزش سالمت در تغيير رفتار سالمت را شرح دهد - 3
  .هدف از بكارگيري الگوها را توضيح دهد - 4

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشدالگوهاي آموزش سالمت از درك درستي نسبت به  -1
  .را داشته باشدسالمت  يها برنامهر برنامه ريزي كاربرد الگوهاي آموزش سالمت د توانايي -2
  .را داشته باشدكاربرد الگوهاي آموزش سالمت در تغيير رفتار سالمت توانايي  -3

  
 يآمـوزش و ارتقـا   يهـا  برنامـه در  هـا  آن يريسالمت آشنا شده و نحوه بكـارگ  يآموزش و ارتقا جيرا يالگوها: چهاردهم هدف كلي جلسه

  سالمت
 :چهاردهم جلسهاهداف ويژه
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 آموزش سالمت و ارتباطات درس بندي نازم جدول

  00/12تا  00/10شنبه يك :جلسه عتاس و روز
  مدرس  جلسه هر موضوع  ريخات  جلسه

 يها برنامهدر  سالمت، اصول،نقش آموزش ، اهدافسالمتمفهوم آموزش  14/11/1397  1
  سالمتسالمتي و دامنه كاربرد آموزش 

  دكتر مهدي ميرزايي علويجه
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ي، يادگيري و تغيير رفتار، هماهنگي بين بخشي و نقش آموزش سالمترفتار  28/11/1397  3
  در سطوح مختلف پيشگيري سالمت

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه
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و مشكالت وموانع  سالمتي، مراحل برنامه ريزي در آموزش سالمتنيازهاي  19/12/1397  6
  آموزش سالمت يها برنامه

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه

مشكالت  وموانع و سالمتي، مراحل برنامه ريزي در آموزش سالمتنيازهاي  26/12/1397  7
  آموزش سالمت يها برنامه

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه

و مشكالت وموانع  سالمتي، مراحل برنامه ريزي در آموزش سالمتنيازهاي  18/01/1398  8
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 دكتر مهدي ميرزايي علويجه

 ايي علويجهدكتر مهدي ميرز  يسالمت يها اميپارائه و انتقال  يها روش 25/01/1398  9

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه  ارتباط و انواع آن، اجزاء تشكيل دهنده ارتباط 08/02/1398  10

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه  ارتباط و انواع آن، اجزاء تشكيل دهنده ارتباط 15/02/1398  11

در  ها آنبكارگيري  رايج آموزش و ارتقاي سالمت آشنا شده و نحوه يالگوها 22/02/1398  12
  آموزش و ارتقاي سالمت  يها برنامه

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه

در  ها آنرايج آموزش و ارتقاي سالمت آشنا شده و نحوه بكارگيري  يالگوها 29/02/1398  13
  آموزش و ارتقاي سالمت  يها امهبرن

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه
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 دكتر مهدي ميرزايي علويجه

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه  آموزش سالمت يها برنامهرسانه و كاربرد آن در  19/03/1398  15

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه  المتآموزش س يها برنامهرسانه و كاربرد آن در  26/03/1398  16

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه  و چگونگي بهره گيري از آنانمرتبط با آموزش سالمت  يها پژوهشو متون  02/04/1398  17

  
  


