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  10:15الي  08:15از ساعت  ها شنبهدو :ساعت پاسخگويي به سؤاالت فراگير
بهداشـت  آموزش گروه  اريسالمت؛ استاد ياستگذاريس MPHسالمت و  يآموزش بهداشت و ارتقا يتخصص يدكتر( مهدي ميرزايي علويجهدكتر  :سمدر

  )كرمانشاه يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشكده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشك ؛و ارتقاي سالمت
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فرهنگ سازي و سبك زندگي سالم، مشاركت اجتماعي، تعامل اجتماعي، توانمندسازي و حمايت همه جانبه اجتماعي در ارتقـاي   آشنايي با

  سالمت محيط
  : درس شرح

در سالمت انسان و نقش انسان در اين خصوص با نحـوه فرهنـگ سـازي و سـبك زنـدگي       دانشجويان بعد از شناخت اهميت محيط زيست
اجتماعي در اين خصوص بـا نحـوه    يها گروهافراد و  يها مشاركتاهميت . سالم در رابطه با حفظ و ارتقاي بهداشت محيط آشنا خواهد شد

بهداشت، ارتباط مسـتقيم و غيرمسـتقيم را آمـوزش خواهنـد     و راهبردهاي آموزش  ها روشمختلف اجتماعي و  يها هيالتعامل در سطوح و 
  .رنديگ يمدر جهت حفظ و ارتقاي بهداشت محيط را فرا  ها آنتوانمندسازي و حمايت همه جانبه و كاربرد  يها واژهدر نهايت . ديد
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  : يك اهداف كلي هر جلسهاهداف ويژه رفتاري به تفك
تعريف، اهداف، اصول، فلسفه و دامنه كاربرد آموزش بهداشت :لهدف كلي جلسه او 

لاهداف ويژه جلسه او: 

  .آموزش سالمت را شرح دهد ، تعريف و فلسفهمفهوم -1
  .آموزش سالمت را نام ببرد و اهميت اهداف -2
  .را شرح دهدو دامنه كاربرد آن آموزش سالمت  تياصول و اهم -3

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  . را داشته باشد و فلسفه آموزش سالمت را فيشرح مفهوم، تعرتوانايي  -1
  .را داشته باشدآموزش سالمت  و اهميت شرح اهدافتوانايي  -2
  .و دامنه كاربرد برخوردار باشد آموزش سالمت تياصول و اهم شرح از توانايي -3

  
  تعريف و مفاهيم مرتبط با ارتقاء سالمت و آشنايي با تاريخچه آموزش بهداشت در ايران و جهان :دوم هدف كلي جلسه
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  .شرح دهد را مفاهيم مرتبط با ارتقاء سالمت -2
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 در آموزش سالمت يريادگي يها هينظر :سومهدف كلي جلسه 

 :سوماهداف ويژه جلسه 
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  : درپايان دانشجو قادر باشد
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  .برخوردار باشد آموزش سالمت يادگيري مبتني بر مكتب شناخت گرايي و كاربرد آن در شرح توانايياز  -2

  



 

 

  در سالمت، آموزش بهداشت و توسعه، و محيط زيست و نقش آن )شناختي، عاطفي، ذهني حركتي(آشنايي با اهداف آموزشي  :چهارم هدف كلي جلسه
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 تعريف فرهنگ و نقش آن در سالمت و سبك زندگي سالم :پنجم هدف كلي جلسه

 :پنجم اهداف ويژه جلسه

 .كندتعريف را فرهنگ  -1

 .را توضيح دهد نقش فرهنگ در سالمت و سبك زندگي سالم -2

  : درپايان دانشجو قادر باشد
 .باشدتعريف فرهنگ قادر به  -1

 .را توضيح دهد نقش فرهنگ در سالمت و سبك زندگي سالمبتواند  -2

  
ارتقاي بهداشـت و آشـنايي بـا سـطوح و     در حفظ و  ها مشاركتاجتماعي و راه كارهاي جذب  يها مشاركتاهميت : ششم هدف كلي جلسه

  مختلف اجتماعي و نحوه تعامل و ارتباط با آ ن ها يها هيال
 :ششم اهداف ويژه جلسه

 .را توضيح دهددر حفظ و ارتقاي بهداشت  ها مشاركتاجتماعي و راه كارهاي جذب  يها مشاركتاهميت  -1

 .را شرح دهد مختلف اجتماعي و نحوه تعامل و ارتباط با آ ن ها يها هيالسطوح و  -2

  : درپايان دانشجو قادر باشد
 ..باشددر حفظ و ارتقاي بهداشت  ها مشاركتاجتماعي و راه كارهاي جذب  يها مشاركتاهميت قادر به توضيح  -1

 .را شرح دهد و ارتباط با آ ن ها مختلف اجتماعي و نحوه تعامل يها هيالسطوح و بتواند  -2

  



 

 

  
در آمـوزش   ها آنو راهبردهاي آموزش بهداشت و آشنايي با ارتباطات كالمي و غير كالمي و نقش  ها روشيادگيري : هفتم هدف كلي جلسه

  و يادگيري حفظ و ارتقاي بهداشت محيط
 :هفتم اهداف ويژه جلسه

  .را توضيح دهدو راهبردهاي آموزش بهداشت  ها روشيادگيري  -1
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  طيبهداشت مح ين در ارتقاآو نقش 
 :هشتم اهداف ويژه جلسه
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 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت درس بندي نازم جدول

  5كالس شماره             10:15تا  08:15 چهارشنبه :جلسه عتاس و روز
  مدرس  جلسه هر موضوع  ريخات  جلسه

 يجوامع در ارتقا يو نقش توانمندساز يسطوح توانمندساز يريادگي 27/06/1398  1
بهداشت  ين در ارتقاآهمه جانبه و نقش  تيحما فيو تعر طيبهداشت مح

  طيمح

  دكتر مهدي ميرزايي علويجه

و راهبردهاي آموزش بهداشت و آشنايي با ارتباطات كالمي  ها روشيادگيري  03/07/1398  2
در آموزش و يادگيري حفظ و ارتقاي بهداشت  ها آنو غير كالمي و نقش 

  محيط

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه

در حفظ و  ها مشاركتاجتماعي و راه كارهاي جذب  يها مشاركتاهميت  10/07/1398  3
مختلف اجتماعي و نحوه  يها هيالو آشنايي با سطوح و  ارتقاي بهداشت

  تعامل و ارتباط با آ ن ها

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه  تعريف فرهنگ و نقش آن در سالمت و سبك زندگي سالم 17/07/1398  4

آموزش ، )شناختي، عاطفي، ذهني حركتي(آشنايي با اهداف آموزشي  24/07/1398  5
  بهداشت و توسعه، و محيط زيست و نقش آن در سالمت

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه  در آموزش سالمت يريادگي يها هينظر 01/08/1398  6

تعريف و مفاهيم مرتبط با ارتقاء سالمت و آشنايي با تاريخچه آموزش  08/08/1398  7
  بهداشت در ايران و جهان

 مهدي ميرزايي علويجهدكتر 

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه  تعريف، اهداف، اصول، فلسفه و دامنه كاربرد آموزش بهداشت 22/08/1398  8

  


