
 

 

  بسمعه تعالي

  
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

  بهداشت دانشكده
  گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 
  موزش بهداشتآ: عنوان درس

  يا حرفهبهداشت مهندسي  وستهيپكارشناسي ان يدانشجو: مخاطبان
  نظريواحد  كي :تعداد و نوع واحد
  97-98 :دومنيمسال              14:00تا  16:00ساعت  چهارشنبه: زمان ارائه درس

  11تا  15/8از ساعت  ها شنبهدو :به سؤاالت فراگيرساعت پاسخگويي 
و بهداشـت  آمـوزش  گـروه   اريسالمت؛ اسـتاد  ياستگذاريس MPHسالمت و  يآموزش بهداشت و ارتقا يتخصص يدكتر(مهدي ميرزايي علويجهدكتر  :سمدر

  )كرمانشاه يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشكده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشك ؛ارتقاي سالمت
  ندارد: پيش نيازدرس 

  : درس شرح
براي افراد شاغل به منظور ارتقـاء سـطح سـالمت و     آموزش بهداشت توسط دانشجويان جهت به كارگيري مداخالتالزم  يها مهارتسب ك

  .اطالعات و دانش و رفتارهاي بهداشت در محيط كاري
 

  :لي جلساتاهداف ك
 مباني آموزش بهداشت -1

  تئوري يادگيري در آموزش بهداشت -2
  كاري يها طيمحرفتار شناسي مشكالت بهداشتي در  -3
  كاري يها طيمحمشكالت بهداشتي مرتبط با رفتار در  -4
  شغلي مرتبط با رفتار يها يماريب -5
  موانع ارتباطيو  ارتباطي در برنامه آموزش بهداشت يها روش -6
  شيموزآنولوژي كت -7
  بهداشتي يها برنامهبرنامه ريزي  -8



 

 

  : تاري به تفكيك اهداف كلي هر جلسهاهداف ويژه رف
آموزش سالمت يمبان :لهدف كلي جلسه او 

لاهداف ويژه جلسه او: 

  .را شرح دهدآموزش سالمت  ، تعريف و فلسفهمفهوم -1
  .را نام ببرد آموزش سالمت و اهميت اهداف -2
  .شرح دهدرا آموزش سالمت  تياصول و اهم -3

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  . را داشته باشد و فلسفه آموزش سالمت را فيمفهوم، تعرشرح توانايي  -1
  .باشدرا داشته  آموزش سالمت و اهميت اهدافشرح توانايي  -2
  .برخوردار باشد آموزش سالمت تياصول و اهم شرح توانايياز  -3

  
 در آموزش سالمت يريادگي يها هينظر :دومهدف كلي جلسه 

 :دوماهداف ويژه جلسه 

  .را شرح دهد آموزش سالمت يادگيري مبتني بر مكتب رفتارگرايي و كاربرد آن در -1
  .را شرح دهد آموزش سالمت و كاربرد آن دريادگيري مبتني بر مكتب شناخت گرايي  -2

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشد آموزش سالمت يادگيري مبتني بر مكتب رفتارگرايي و كاربرد آن در شرح توانايياز  -1
  .برخوردار باشد آموزش سالمت يادگيري مبتني بر مكتب شناخت گرايي و كاربرد آن در شرح توانايياز  -2

  
 يكار يها طيمحمسائل سالمت در  يرفتار شناس :سوم هدف كلي جلسه

 :سوم اهداف ويژه جلسه

  .را توضيح دهد چگونگي جمع آوري مسائل سالمت در محيط كاري -1
  .را شرح دهدالويت بندي مسائل سالمت  -2
  .را شرح دهد تعيين مسائل سالمت مرتبط با رفتار -3

  : باشددرپايان دانشجو قادر 
  .برخوردار باشد چگونگي جمع آوري مسائل سالمت در محيط كاري شرح توانايياز  -1
  .برخوردار باشدالويت بندي مسائل سالمت  توانايياز  -2
  .برخوردار باشد تعيين مسائل سالمت مرتبط با رفتار توانايياز  -3

  
  مرتبط با رفتار يشغل يها يماريبو  يكار يها طيمحمسائل سالمت مرتبط با رفتار در  :چهارم هدف كلي جلسه

 :چهارم اهداف ويژه جلسه

  .توضيح دهدرا  يكار يها طيمحمسائل سالمت مرتبط با رفتار در  -1



 

 

  .بشناسدرا  مرتبط با رفتار يشغل يها يماريب -2
  : درپايان دانشجو قادر باشد

  .برخوردار باشد يكار يها طيمحدر مسائل سالمت مرتبط با رفتار از درك درستي نسبت به  -1
  .را داشته باشد مرتبط با رفتار يشغل يها يماريب درك توانايي -2

  
 شغلي مرتبط با رفتار يها يماريب :پنجم هدف كلي جلسه

 :پنجم اهداف ويژه جلسه

  .توضيح دهد را رفتار بر بروز بيمارهاي شغلي ريتأثچگونگي  -1
  : درپايان دانشجو قادر باشد

  .برخوردار باشد رفتار بر بروز بيمارهاي شغلي ريتأثچگونگي  وضيحتتوانايي از  -1
  

 آموزش سالمت يها برنامهارتباطي در  يها روش :شمش هدف كلي جلسه
 :شمش اهداف ويژه جلسه

  .توضيح دهد آموزش سالمت را يها برنامهدر  مؤثرچگونگي برقراري ارتباط  -1
  .را شرح دهد انواع الگوهاي ارتباطي در آموزش سالمت -2
  .عناصر ارتباط را نام ببرد -3
  .را شرح دهد انواع موانع ارتباطي -4

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .برخوردار باشدآموزش سالمت  يها برنامهدر  مؤثرتوانايي چگونگي برقراري ارتباط از  -1
  .را داشته باشد ارتباطي در آموزش سالمتانواع الگوهاي  درك توانايي -2
  .را داشته باشد عناصر و موانع ارتباطي دركتوانايي  -3

  
 در آموزش سالمت يآموزش يتكنولوژ :فتمه هدف كلي جلسه

 :فتمه اهداف ويژه جلسه

  .تعريف كندرا  يآموزش يتكنولوژ -1
  .توضيح دهد را يآموزش يتكنولوژاهميت  -2

  : قادر باشددرپايان دانشجو
  .برخوردار باشد يآموزش يتكنولوژاز درك درستي نسبت به  -1
  .را داشته باشد يآموزش يتكنولوژاهميت  درك توانايي -2

  



 

 

  
  يكار يها طيمحسالمت مرتبط با  يها برنامهدر  يآموزش يزيبرنامه ر: تمشه هدف كلي جلسه

 :تمشه اهداف ويژه جلسه

  .شرح دهدرا  سالمتمسائل  نياز سنجي -1
  .توضيح دهدرا  مسائل سالمت الويت بندي -2
  .شرح دهدرا  تعيين اهداف آموزشي -3
  .توضيح دهد راهبردهاي آموزشي را -4
  .را شرح دهد اه برنامهچگونگي پياده سازي  -5

  : درپايان دانشجو قادر باشد
  .باشدبرخوردار  مسائل سالمت نياز سنجياز درك درستي نسبت به  -1
  .را داشته باشد مسائل سالمت الويت بندي درك توانايي -2
  .را داشته باشد تعيين اهداف آموزشيتوانايي  -3
  .برخوردار باشدراهبردهاي آموزشي از درك درستي نسبت به  -4
  .برخوردار باشدآموزشي  ها برنامهاز توانايي پياده سازي  -5

  



 

 

  : منابع
  رانا آل، چاندران آموزش بهداشت -1

  سيلوياكيت تيلفو، تونن آن،  ريتأثآموزش بهداشت، كارايي و  -2

  حيدرنيادكتر عليرضا . مباحثي در آموزش بهداشت -3

؛ انتشـارات  1394هاي ارتقاء سالمت رويكرد نقشه نگاري مداخله، ترجمه ميرزايـي علويجـه و همكـاران چـاپ      كتاب برنامه ريزي برنامه -4

  سفير اردهال

  

  :روش تدريس

 »سخنراني، بحث گروهي، ايفاي نقش، مشاركت فردي و گروهي«

  :وسايل آموزشي

  »تخته سفيد، ويديو پروژكتور، رايانه«

 سنجش و ارزشيابي

  ساعت  تاريخ  )درصد حسب بر( كل نمره از سهم  روش  آزمون
    ترم طولطي جلسات مختلف در   نمره 2  تركيبي  كوئيز
    )جلسه چهارم( ترم يانيمجلسه   نمره 4  تركيبي  ترم انيم آزمون
    آموزش دانشكده اعالم خواهد كرد  نمره 13  تركيبي  ترم انيپا آزمون
    همه جلسات  نمره 1    كالس در فعال حضور

  :مقررات كالس و انتظارات از دانشجو
 .به يادگيري متناسب با انتظارات آموزشي اهتمام ورزند ترم طولدر  ها كالسدانشجويان ضمن حضور منظم و فعال در تمامي  رود يمانتظار 

  
  دكتر مهدي ميرزايي علويجه :ي مدرسام و امضان
  حسين اشترياندكتر  :ي مدير گروهام و امضان
 صفري ايرؤدكتر  :دانشكده EDOي مسئول ام و امضان

  
 :لاارس ريخات      : لاارس ريخات        : تحويل ريخات

  
  : امضا و گروه مدير ييدتأ      ■خير    □بله : شده تدوين بار اولين براي درس طرح آيا



 

 

  آموزش سالمت و ارتباطات درس بندي نازم جدول
  00/16تا  00/14 چهارشنبه :جلسه عتاس و روز

  مدرس  جلسه هر موضوع  ريخات  جلسه
  دكتر مهدي ميرزايي علويجه  مباني آموزش سالمت 29/08/1398  1
 دكتر مهدي ميرزايي علويجه سالمتيادگيري در آموزش  يها هينظر 06/09/1398  2

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه كاري يها طيمحرفتار شناسي مسائل سالمت در  13/09/1398  3

شغلي مرتبط با  يها يماريبكاري و  يها طيمحمسائل سالمت مرتبط با رفتار در  20/09/1398  4
  رفتار

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه آموزش سالمت يها برنامهارتباطي در  يها روش 27/09/1398  5

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه تكنولوژي آموزشي در آموزش سالمت 04/10/1398  6

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه  كاري يها طيمحسالمت مرتبط با  يها برنامهبرنامه ريزي آموزشي در  11/10/1398  7

 دكتر مهدي ميرزايي علويجه آموزش سالمت يها برنامهارزشيابي و پيگيري در  18/10/1398  8

  
  


