
 

 

 بهداشت دانشکده

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمتگروه 

 

                                                                                                              زبان تخصصی:     عنوان درس 

 سالمت یبهداشت و ارتقا آموزش ارشد کارشناسی اولترم  دانشجویان مخاطبان:

              نظریواحد  2   )یا سهم استاد از واحد(: تعدادواحد

 هرهفتهچهارشنبه  یروزها11 تیلغا 12ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: 

   99 - 99ی لیدوم سال تحص مسالیهرهفته ن شنبهیک یروزها 16 تیلغا 11ساعت   :(زمان ارائه درس  )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی

 ارتقای سالمت  Ph.Dدکتر بهروز حمزه  مدرس: 

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

   و الگوها و مدلهای این رشته سالمت یآموزش بهداشت و ارتقا اصطالحات انگلیسی مورد لزوم رشتهآشنا ساختن دانشجو با متن و منابع علمی و واژه ها و هدف کلی درس: 

 ه منظور بهره گیری از کتب و مجالت علمی ب

 

 :  هداف کلی جلساتا

 

 یتئور  ،یفرانظر یمدل بزنف،  تئور  ،یشده و عمل منطق یزیرفتار برنامه ر یتئور  ،یمدل اعتقاد بهداشت یهااختاراصطالحات مربوط به س کسب دانش در مورد  -1

  جلسه( 11عی )شناخت اجتما یمدل ارتقاء سالمت،   تئور   ،یخودکارآمد
 جلسه( 11) سالمت یآموزش بهداشت و ارتقامتداول مرتبط پزشکی و اختصارات کسب دانش در مورد  - 2

 جلسه( 11)سالمت  یو آموزش بهداشت و ارتقا یمرتبط پزشک استفاده صحیح از فرهنگ لغات کسب دانش در مورد -3

 جلسه( 11)سالمت  یو آموزش بهداشت و ارتقا یپزشک پسوندها و پیشوندهای مصطلح درکسب دانش در مورد  - 1

 جلسه( 11و درک مفاهیم و معانی )سالمت  یآموزش بهداشت و ارتقا خواندن متون علمی مربوط به کسب دانش در مورد -5

 جلسه( 11)سالمت  یو آموزش بهداشت و ارتقا یمرتبط پزشک  نوشتن صحیح لغات و اصطالحات کسب دانش در مورد -6

 جلسه( 11)سالمت  یآموزش بهداشت و ارتقا ترجمه و خالصه نویسی متون علمی کسب دانش در مورد - 1

 

 

 :اول تا هفدهم جلسه اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی

 پایان درس باید: در دانشجو

 را به فارسی بداندرشته   نیا یو الگوها و مدلهاسالمت  یآموزش بهداشت و ارتقا و رشته یمرتبط پزشک معنی لغات تخصصی  -

 مبانی و مفهوم پیشوندها و پسوندها را درک کرده و کاربرد آنها را در کلمات مختلف توضیح دهد -

 متن ارائه شده را با تلفظ صحیح بخواند و مفهوم آن را به زبان انگلیسی ساده بیان نموده و تمرینات داده شده را حل نماید -

 شده پاسخ صحیح بدهد و متن ارائه شده را خالصه نمایدمتن ارائه شده را با تلفظ صحیح بخواند و به سئواالت داده  -

 متن ارائه شده را درستی به زبان فارسی ترجمه نماید و برابر اصطالحات ارائه شده را به انگلیسی درک کامل نماید -

 متن ارائه شده را بدقت و صحت بخواند و جاهای خالی آنرا با کلمات داده شده کامل نماید -

 ا بیان نمایدمترادف کلمات جدید ر -

 متن ارائه شده را خالصه نویسی کند و به زبان انگلیسی ارائه نماید -

 متن مقاالت انگلیسی را به زبان فارسی برگردانده و تفسیر نماید -

 نماید متن مقاله خود را به طور خالصه به زبان انگلیسی در کالس ارائه -

 دهد کنفرانس کالس در و نموده درک را شده ارائه متن -

 نماید ارائه درکالس انگلیسی زبان به صحیح تلفظ با را رسید متن -

 نماید بازنویسی و نموده تفسیر یا بخواند، درست را درس متن -

 کند استفاده انگلیسی به انگلیسی لغت فرهنگ از -

 نماید بیان انگلیسی زبان به را خود منظور و نموده شرکت گروهی مکالمه در -

 کند بیان را انگلیسی مقاالت مختلف قسمتهای -

 

 
1 - About Promoting Health: Chapter 1 in Harvey Skinner. (2002) Promoting Health through Organizational Change  
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 روش تدریس:

 و ارایه دانشجویان سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ

 

 



 آموزشی :وسایل 

Power point و وایت بورد 

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// ----------------- ------------- کوئیز

   --------------------- ---------------- ترم آزمون میان 

 طبق برنامه دانشکده طبق برنامه دانشکده %66 امتحان کتبی تشریحی آزمون پایان ترم

و  پاسخ به سواالت حضور فعال در کالس

 در کالس ارایه 

 11 - 16 شنبه هر هفتهیک 16%

 
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 .غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد -

 موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استادحضور به   -

 خاموش بودن تلفن همراه دانشجو  -

  مشارکت در مطالب کالس تا حد امکان   -

 رعایت نظم و انضباط در کالس  -

 مشارکت فعال در بحث گروهی و پاسخ به سئواالت -

-  

 

 رفتار سالمت رییو تغ یزیبرنامه ر یها و مدلها هینظر جدول زمانبندی درس

 ساعت جلسه :روز و 

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

21/6/99 

 یتئور  ،یمدل اعتقاد بهداشت یاصطالحات مربوط به ساختارهاآشنایی با  -

  ،یفرانظر یمدل بزنف،  تئور  ،یشده و عمل منطق یزیرفتار برنامه ر

 11) یشناخت اجتماع یمدل ارتقاء سالمت،   تئور   ،یخودکارآمد یتئور

 جلسه( 

 یو آموزش بهداشت و ارتقا یبا اختصارات متداول مرتبط پزشک ییآشنا -

 جلسه( 11سالمت )

 و آموزش بهداشت یاز فرهنگ لغات مرتبط پزشک حیبا استفاده صح ییآشنا

 جلسه( 11سالمت ) یو ارتقا

و آموزش بهداشت و  یمصطلح در پزشک یشوندهایبا  پسوندها و پ ییآشنا -

 جلسه( 11سالمت ) یارتقا

سالمت  یمربوط به آموزش بهداشت و ارتقا یبا  خواندن متون علم ییآشنا -

 جلسه( 11) یو معان میو درک مفاه

و آموزش  یلغات و اصطالحات  مرتبط پزشک حیبا نوشتن صح ییآشنا -

 جلسه( 11سالمت ) یبهداشت و ارتقا

 یآموزش بهداشت و ارتقا یمتون علم یسیبا  ترجمه و خالصه نو ییآشنا -

 جلسه( 11سالمت )

 دکتر بهروز حمزه

2  

31/6/99 

 دکتر بهروز حمزه  مشابه جلسه قبل

3  

1/1/99 
 دکتر بهروز حمزه  قبل جلسه مشابه

1  

11/1/99 
 دکتر بهروز حمزه  مشابه جلسه قبل

5  

21/1/99 
 دکتر بهروز حمزه  مشابه جلسه قبل

6  

29/1/99 
 دکتر بهروز حمزه  مشابه جلسه قبل

1  

12/9/99 

 دکتر بهروز حمزه  مشابه جلسه قبل

9  

19/9/99 
 دکتر بهروز حمزه  مشابه جلسه قبل



9  

26/9/99 
 دکتر بهروز حمزه  مشابه جلسه قبل

 دکتر بهروز حمزه  مشابه جلسه قبل 3/9/99 16

 دکتر بهروز حمزه  مشابه جلسه قبل 16/9/99 11

 حمزهدکتر بهروز   مشابه جلسه قبل 11/9/99 12

 دکتر بهروز حمزه  مشابه جلسه قبل 21/9/99 13

 دکتر بهروز حمزه  مشابه جلسه قبل 1/16/99 11

 دکتر بهروز حمزه  مشابه جلسه قبل 9/16/99 15

 دکتر بهروز حمزه  مشابه جلسه قبل 15/16/99 16

 دکتر بهروز حمزه  مشابه جلسه قبل جبرانی در طول ترم 11

 

 


