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 بسمه تعالی

 کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 بهداشت دانشکده
 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت جامعه محور: درس عنوان

 9911-9911تحصیلی  اولنیم سال   -( سوم ترم)بهداشت  ارشد آموزشدانشجویان کارشناسی  :مخاطبان

 واحد عملی  5/0واحد نظری و  5/9واحد؛  2(: واحد از استاد سهم یا) واحد تعداد

  1-90 از ساعت هاچهار :فراگیرسؤاالت  به پاسخگویی ساعت

 1195-90از ساعت  شنبه :(تحصیلی نیمسال و ساعت روز،) درس ارائه زمان

آموزش گروه  اریسالمت؛ استاد یاستگذاریس MPHسالمت و  یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکترفرزاد جلیلیان دکتر  :مدرس

 کرمانشاه( یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشک ؛و ارتقای سالمتبهداشت 

 ندارد :نیاز پیش درس

 

اشت دانشجویان با رویكرد سیستمی به جامعه، اصول و مبانی توانمندسازي، مشاركت و اقدام اجتماعی جامعه محور در آموزش بهد :اهداف کلی درس

 .ارتقاي سالمت آشنا می شوندو 

در این درس فراگیران با اصول، مبانی و روشهاي كاربردي توانمندسازي، مشاركت و اقدام اجتمااعی  و ساازماند ی جامعاه باراي ا ادا        :شرح درس

ري داده جامعاه محاور در   آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت جامعه محور آشنا می شوند.  مچنین با كلیات نیازسنجی اجتماعی و روش  اي جما  آو 

آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت آشنا می شوند و با بكارگیري تكنیک مونوگرافی در یک جامعه كوچک نسبت باه شناساائی عواماو ماورر درساالمت      

 توانمند می گردد. درمحیط
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 ( واحد 5/1؛ جلسه  12جهت : )در واحد نظری رئوس مطالب

O  جامعه محور جامعه ومفهوم جامعه و نگرش سیستمی به 

O  رویكرد سیستمی در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

O مبانی سیستم اجتماعی )رویكرد اكولوژیكی( مفهوم و رویكرد  اي ارزیابی جامعه محور روش  اي ارزیابی جامعه محور 

O مفهوم و مبانی توانمندسازي اجتماعی 

O مندسازي اجتماعیسطوح، دامنه  ا و ا دا  در حوزه  اي مختلف توان 

O  الگو ا و روش  اي توانمندسازي جامعه محور 

O مفهوم و مبانی مشاركت جامعه 

O  سطوح مشاركت جامعه 

O   روش  اي جلب مشاركت جامعه 

O مفهوم سازماند ی اجتماعی 

O مراحو و شیوه  اي سازماند ی اجتماعی 

O  برنامه جامعه محور و اجرايطراحی، بومی سازي 
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 : واحد نظری و نیمدر یک  تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهویژه رفاهداف  -

 جلسه اول  -

 جامعه مفهوم جامعه و نگرش سیستمی به : هدف کلی

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 را شرح د د.جامعه مفهوم جامعه و نگرش سیستمی به  1

 را فهرست كنند. ستمیس کی ي ا یژگیاز و یبتوانند برخ 2

 را شرح د د.  طیو واكنش متقابو با محكنش  3

 

  دومجلسه 

 در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمترویكرد سیستمی : هدف کلی

 : درپایان دانشجو قادر باشد
 نگرش سیستمی را تعریف كند.  1

 را شرح د د.  در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمترویكرد سیستمی  2

 

  و چهارم سومجلسه 

 سیستم اجتماعی )رویكرد اكولوژیكی( مفهوم و رویكرد  اي ارزیابی جامعه محور روش  اي ارزیابی جامعه محورمبانی : هدف کلی

 : درپایان دانشجو قادر باشد
 را تعریف كند. سیستم اجتماعی 1

 مشخصات سیستم  اي اجتماعی را بیان كند.  2

 چند مورد از نظریه  اي رایج سیستم اجتماعی را نام ببرد. 3

 را شرح د د. مفهوم و رویكرد  اي ارزیابی جامعه محور 4

 را شرح د د. روش  اي ارزیابی جامعه محور 5

 

   پنجمجلسه 

 مفهوم و مبانی توانمندسازي اجتماعی: هدف کلی

 : درپایان دانشجو قادر باشد
 .توانمندسازي اجتماعی را تعریف كند 1

 جامعه را شرح د د. يدر توانمندساز یاجتماع هینقش سرما ينظر یمبان 2

 

   ششمجلسه 

 سطوح، دامنه  ا و ا دا  در حوزه  اي مختلف توانمندسازي اجتماعی: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد
 را شرح د د.  حوزه  اي مختلف توانمندسازي اجتماعی 1

 شاخص  اي توسعه اجتماعی را شرح د د.  2

 را تعریف كند. ا دا  در حوزه  اي مختلف توانمندسازي اجتماعیسطوح، دامنه  ا و  3
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   هفتمجلسه 

 الگو ا و روش  اي توانمندسازي جامعه محور: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد
 را شرح د د.  الگو ا و روش  اي توانمندسازي جامعه محور 1

 

 و نهم هشتمجلسه 

   جامعهمفهوم و مبانی مشاركت : هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد
 را تعریف كند.  مفهوم و مبانی مشاركت جامعه 1

 را شرح د د.  ارزیابی جامعه به منظور شناسایی و الویت بندي مشكالت در تدوین برنامه  اي عملیاتی ارتقاء سالمت 2

 د د. توضیحرا  رابطه بین برخی از عوامو جامعه پذیري با رشد مشاركت 3

 

 دهم و یازدهمجلسه 

 مفهوم سازماند ی اجتماعی: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد
 را تعریف كند.  سازماند ی اجتماعی 1

 را توضیح د د. از طریق شبكه  اي اجتماعی  یروش سازماند  2

 

 

 دوزادهمجلسه 

 برنامه جامعه محور و اجرايطراحی، بومی سازي : هدف کلی

 :  قادر باشددر پایان دانشجو 
 را شرح د د. برنامه ابتكارات جامعه محور 1

 نقش برنامه  اي جامعه محور را در آموزش و ارتقاء سالمت شرح د د.  2

 نحوه اجراي یک مداخله ارتقاء سالمت جامعه محور را توضیح د د.  3
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 جلسه( 8)براي  :واحد عملی نیمشرح درس در  -

O ( فعالیت  اي زیر را انجام د د  ... ، خانه سالمت وجامعه كوچک )مانند روستااجعه به مر دانشجو با 

 ارزیابی نیاز  اي جامعه مورد نظر با مناب  مختلف با رویكرد مشاركتی (1

 جهت شناسائی مشكو و اولویت بنديركت ایجاد زمینه مشا (2

 .در كالستدوین برنامه براي یكی از مشكالت با بكارگیري با مشاركت جامعه و ارائه  (3

 

 جلسات سیزد م تا بیستم -

 

 بررسی كار عملی دانشجویان و ارائه گزارش  ا -

 

 

 : منابع -
Guttmacher, Sally, Patricia J. Kelly, and Yumary Ruiz-Janecko. Community-based health interventions. John Wiley 

& Sons, 2010 

Laverack, Glenn. Health promotion practice: building empowered communities. McGraw-Hill Education (UK), 2007 

Hindsworth, Mildred F., and Trevor B. Lang. Community participation and empowerment. Nova Science Publishers, 

2009 

 پژو ی  مراه با مثال  ا و نمونه  اي واقعی. تهران: عابدآموزش یک دوره كامو روش تحقیق اقدام « پژو ش حین كار»سیف الهی و. اقدام پژو شی 

 
 سخنرانی، بحث گرو ی: »روش تدریس» 

 وایت برد، ویدیو پروژكتور، كامپیوتر: »کمک آموزشی یهارسانه» 

 سنجش و ارزشیابی 

 تاریخ نمرهدرصد و  روش آزمون آزمون

رعایاات نظاام، ان،اابا ، وقاات شناساای و 

 مسئولیت پذیري
غیبت در حداكثر سه  فد م جلساات   دانشجو مجاز به

 .باشدمی
  ر جلسه كالس نمره( 2درصد  ) 11

 جلسات كالس نمره( 6درصد  ) 31 تستی، تشریحی  كالسی و آزمون  اي  ایابیارزش

 جلسات كالس نمره( 6درصد ) 31 ارائه كار عملی ارزشیابی كار عملی دانشجویان

 آموزش اعالم می كند نمره( 6درصد ) 31 تستی، تشریحی  ارزشیابی پایان دوره
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 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو -

  :از دانشجویان محترم انتظار میرود

 .ح،ور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند -1

 در بحث  اي گرو ی و فعالیت  اي آموزشی مشاركت نمایند. -2

 .داشته باشنددر  ر جلسه آمادگی پاسخ گویی به سؤاالت مبحث قبلی را  -3

 .از دیگر مناب  و سایت  اي معتبر علمی استفاده نمایند -4

 نمایند. یا بی صدا تلفن  مراه خود را در كالس خاموش -5

 

 دكتر فرزاد جلیلیان ی مدرس1ام و امضان

 دكتر حسین اشتریان ی مدیر گروه1ام و امضان

 دكتر رویا صفري دانشکدهEDO 1ی مسئول ام و امضان

 

    : لاریخ ارسات    : ریخ تحویلات

 

 : مدیر گروه و امضا ییدتأ   ■خیر       □ بله : آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس

 بهداشت ( دانشکده1)کالس شماره                                       1195-90100ساعت  شنبهروز و ساعت جلسه 1 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

9 
مفهاوم جامعاه و نگارش سیساتمی باه      آشنایی دانشجویان با 

 جامعه محور جامعه و
 انیلیدكتر فرزاد جل

+ بحث گرو ی سخنرانی  
 ویدیو پروژكتور -وایت برد 

2 
رویكرد سیستمی در آموزش بهداشات و  آشنایی دانشجویان با 

 ارتقاء سالمت
// 

// 
// 

9 
مبااانی سیسااتم اجتماااعی )رویكاارد آشاانایی دانشااجویان بااا 

اكولوژیكی( مفهوم و رویكرد  اي ارزیابی جامعاه محاور روش   

  اي ارزیابی جامعه محور
// 

// 

// 

4 
مبااانی سیسااتم اجتماااعی )رویكاارد آشاانایی دانشااجویان بااا 

اكولوژیكی( مفهوم و رویكرد  اي ارزیابی جامعاه محاور روش   

 محور اي ارزیابی جامعه 
// // // 

 // // // مفهوم و مبانی توانمندسازي اجتماعیآشنایی دانشجویان با  5

6 
سطوح، دامنه  ا و ا دا  در حوزه  ااي  آشنایی دانشجویان با 

 مختلف توانمندسازي اجتماعی
// // // 

7 
الگو ا و روش  اي توانمندسازي جامعاه  آشنایی دانشجویان با 

 محور
// // // 

 // // // مفهوم و مبانی مشاركت جامعهآشنایی دانشجویان با  1

 // // // مفهوم و مبانی مشاركت جامعهآشنایی دانشجویان با  1

 // // // مفهوم سازماند ی اجتماعیآشنایی دانشجویان با  90

 // // // مفهوم سازماند ی اجتماعیآشنایی دانشجویان با  99

92 
برناماه   و اجاراي طراحی، باومی ساازي   آشنایی دانشجویان با 

 جامعه محور، تهیه برنامه اقدام
// // // 

 // // // بررسی كار عملی دانشجویان و رف  اشكاالت 99

 // // // بررسی كار عملی دانشجویان و رف  اشكاالت 94

 // // // بررسی كار عملی دانشجویان و رف  اشكاالت 95

 // // // و رف  اشكاالتبررسی كار عملی دانشجویان  96

 // // // بررسی كار عملی دانشجویان و رف  اشكاالت 97

 // // // بررسی كار عملی دانشجویان و رف  اشكاالت 91

 // // // بررسی كار عملی دانشجویان و رف  اشكاالت 91

 // // // بررسی كار عملی دانشجویان و رف  اشكاالت 20
 


