
 بسمه تعالى 

 دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى كرمانشاه 

 دانشكده بهداشت 

 گروه بهداشت عمومى 

 قالب نگارش طرح درس 
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   89    : دومنیمسال  ١4-١6شنبه  ها ساعت دو:  زمان ارائه درس
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گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكى و  دانشیار) دكتر حسین اشتريان     
 خدمات بهداشتى درمانى كرمانشاه( 

  

 :  هدف كلى درس

آشنايى دانشجويان با نقش و اهمیت آموزش بهداشت در شرايط و زمان  ،آشنايى دانشجويان با مفاهیم و اصول اموزش بهداشت
توانمند نمودن دانشجويان جهت برنامه ريزي برنامه هاي آموزش بهداشت توانمند نمودن دانشجويان جهت ارزيابى   ،هاي مختلف

 آموزش بهداشت برنامه هاي 

 : شرح درس

اين درس دانشجويان را با مفاهیم و اصول و نقش و اهمیت آموزش بهداشت در شرايط مختلف آشنا نموده و آنان را جهت برنامه 
هاي آموزش بهداشت و ارائه پیام هاي بهداشتى و ارزشیابى برنامه هاي آموزش بهداشت توانمند خواهد  ريزي و تدوين برنامـه

 ساخت. 

 : )جهت هر جلسه يك هدف(  اف كلى جلساتاهد

  مفهوم سالمت، آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت و رفتار بهداشتى 

  آشنايى با واژگان آموزش بهداشت  و نقش نظريه ها در آموزش بهداشت  

  يادگیري و تغییر رفتار و نقش آن درآموزش بهداشت و ارتقاي سالمت 

 یري و نقش فرهنگ و توسعه با آموزش سالمتنقش آموزش بهداشت در سطوح مختلف پیشگ  

 نیاز سنجى و روش هاي آن و مراحل برنامه ريزي درآموزش بهداشت و ارتقاي سالمت  



  اصول و اهداف مشاوره در آموزش بهداشت 

 پیام هاي بهداشتى وروش ارائه و انتقال آنها  

  ارتباط بهداشتى و نقش آن در آموزش بهداشت 

  رسانه ها و انواع آن و نحوه استفاده و تهیه آن نشريات بهداشتى و  

 وسايل كمك آموزشى در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت و نحوه استفاده مناسب از آنها  

  روش هاي مختلف آموزش در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت  

 مروري بر مدلهاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت  

 ز واحدهاي ارائه خدمات مراقبت اولیهنقش مربیان آموزش سالمت در هر يك ا  

  ارزشیابى در برنامه هاي آموزش بهداشت  

 موانع آموزش بهداشت در يك برنامه آموزشی 

  هاي مرتبط با آموزش بهداشت و ارتقاي سالمتپژوهش 

 

 به تفكيك هر جلسه:ت جلسااف هدا

 

 شتىابهدر فتاو رسالمت ى تقاو ارشت ابهدزش مو، آسالمتم مفهواول:  جلسه

 

  :بايدس كالن پايادر نشجو دا
 تعريف نمايد .را . سالمتى ١

 

ن سالمتى بیارا شت اجهانى بهدن مازتعريف ساي يت هاود. محد٢
 كند.

 تعريف كند.را شتى ابهدر فتار و رفتا. ر٣ 

 

 تعريف نمايدرا شت ابهدزش مو. آ4

را نها وت آتفاو كند ن یابرا سالمت ي تقااريف مختلف ر. تعا٥ 
 هد.دتشخیص 

 شتابهدزش مودر آنقش نظريه ها و شت ابهدزش مون آگاواژايى با شندوم: آ جلسه

 

 باشد:در بايد قاس كالن پايادر نشجو دا

يكديگر از شت ابهدزش مورا در آنش ت، داطالعاري، اهشیا .١
 هد. دتشخیص 

 شت تقسیم نمايد.ابهدزش موم آمفهورا در ها رت مها  .2

 

ا آن رحیطه ر چهاو توصیف كند. را شتى ابهداد سو .٣

 كند.ن بیا

 هد.دهمديگر تمیز را از ها ش و ارزش نگرور، با  .4

 



 توصیف كند.را توسعه جامعه و كت رمشا، ماندهى جامعهزسا، جامعه بسیج .5

 هد.ح دشري را البى گرو حمايت همه جانبه زي و ساف ئتالزي، اشبكه سازي، نمندسااتوي شهارو .6
 

 

 سالمتى تقاو ارشت ابهدزش موآن درآنقش ر و فتارتغيير ى و گيرديام: سو جلسه

 

 باشد:در بايد قاس كالن پايادر نشجو دا

ي را گیردمهم يااي جزو اتعريف كند ي را گیرديا .١
 .هدح دشر

 يكديگر بشناسد.ر را از فتاي و رگیردياوت فات .2

 

يكديگر ري از فتاو رشناختى د يكري را در روگیرديام مفهو .٣

 .دهدتمايز 

 نمايد.ي طبقه بنده به پیچیدده ساي را از گیرديااع نوا .4

 

 كند.ي به ترتیب تقسیم بندورا نظريه بندس ساابر ه را طريق مشاهدي از گیردحل ياامر .5

 

 هد.ح دشررا سالمت ي تقاو ارشت ابهدزش موي در آگیرديا نقش .6

 

 سالمتزش موآتوسعه با و نقش فرهنگ ى و مختلف پيشگيرح سطودر شت ابهدزش موآنقش رم: چها جلسه

 

 باشد:در بايد قاس كالن پايادر نشجو دا

 

 هد.ح دنها شراز آهريك را در سالمت ي تقاو ارشت ابهدزش موآنقش ي و مختلف پیشگیرح سطو .1

 

شیابى ارزشت ابهدزش موآبا تمركز بر ان يراشتى اقبت بهدامرم نظارا در لیه و اونخستین ي پیشگیر .٢

 نمايد.
 قد كند.ينامیسم توسعه نرا در دنقش سالمت  .3

 

 هد.دتوضیح را شت ابهدزش موو آساخت فرهنگى  .4

 

 سالمت بشناسد.ي تقاو ارشت ابهدزش موت آخالامدرا در فرهنگ ده نقش خر .5

 

 هد.ح دمل توسعه يافتگى شراعواز يكى ان به عنورا سالمت زش موآ نقش .6

 

سالمت ي تقاو ارشت ابهدزش موآمركز بر شى با تزموآيك برنامه در فرهنگ ده مبتنى بر يك خرر فتارتغییر روش  يك .7

 برگزيند.
 



جلسه پنجم: نياز سنجى و روش هاى آن و مراحل برنامه ريزى درآموزش بهداشت 

 و ارتقاى سالمت

  دانشجو در پايان كالس بايد قادر باشد: 

  نیازسنجى در سیستم هاي خدمات بهداشتى درمانى را شرح دهد. .1

  بتواند نیازهاي آموزشى در يك برنامه آموزش بهداشت را تشخیص دهد. .2

  نیازهاي آموزشى در يك برنامه آموزش بهداشت را اولويت بندي كند.بتواند  .3

  روش هاي نیازسنجى دريك سیستم ارائه خدمات بهداشتى براي مداخالت بهداشتى را دسته بندي نمايد. .4

  دريك برنامه مداخله آموزشى براي انتخاب يكى از روشهاي نیازسنجى تصمیم گیري نمايد. .5

  ك روش آموزشى را به ترتیب نام ببرد.مراحل برنامه ريزي براي ي .6

  براي ترغیب استفاده از برنامه هاي غربالگري درمراكز بهداشتى درمانى يك الگوي آموزشى انتخاب نمايد. .7

  براي برنامه هاي درمانى ارائه شده به بیماران در بیمارستان هاي آموزشى يك برنامه آموزشى طراحى نمايد .8

وره در جلسه ششم: اصول و اهداف مشا

 آموزش بهداشت

 دانشجو در پايان كالس بايد قادر باشد:  

  مشاوره بهداشتى را بشناسد و اجزاي آن را درك نمايد. .1

  داليل انجام مشاوره در آموزش بهداشت را بازگو كند. .2

  اهداف مشاوره در آموزش بهداشت را نام ببرد. .3

  عوامل موثر بر نتايج مشاوره را نام ببرد. .4

  نكات مهم در ارائه يك مشاوره بهداشتى را توصیف نمايد. اصول مشاوره و .5

  در يك موقعیت شبیه سازي شده يك مشاوره مناسب بهداشتى را ارائه و شبیه سازي نمايد. .6

  

پيام هاى بهداشتى وروش ارائه  جلسه هفتم:

 و انتقال آنها

  دانشجو در پايان كالس بايد قادر باشد: 

  سد.اجزاي يك پیام بهداشتى را بشنا .1

  مراحل تولید يك پیام ارتباطى براي سالمت را به تفكیك شرح دهد. .2

  انواع پیام را برحسب مخاطب و موضوع مورد بحث توصیف نمايد. .3

  نحوه انتقال پیام هاي بهداشتى را بشناسد .4



  نكات مهم در استفاده از تصاوير و پوستر ها در پیام هاي بهداشتى را شرح دهد. .5

  بهداشتى بتواند از عكس ها و پوسترهاي مناسب استفاده نمايد. در طراحى يك پیام .6

  يك پیام بهداشتى را در يك بسیج اطالع رسانى به طور نمونه طراحى نمايد .7

ارتباط بهداشتى و نقش آن در  جلسه هشتم:

 آموزش بهداشت

 دانشجو در پايان كالس بايد قادر باشد:  

  اجزاي مهم ارتباط را نام ببرد. .1

  قراري ارتباط را بداند و وظیفه آن را تشريح نمايد.هدف از بر .2

  اجزاي مهم ارتباط را نام ببرد. .3

  قراري ارتباط را بداند و وظیفه آن را تشريح نمايد.هدف از بر .4

  چند نمونه از مدل هاي ارتباطى را نام ببرد. .5

  نقش ارتباط غیركالمى در آموزش بهداشت را شرح دهد. .6

  در يك موقعیت شبیه سازي شده براي برقراري نوع ارتباط بهداشتى با مخاطب تصمیم گیري نمايد. .7

  فردي را دربرنامه هاي بهداشتى بكار گیرد.اصول و مهارتهاي ارتباط بین  .8

  بر موانع ارتباطى در يك موقعیت مداخله آموزشى فائق آيد. .9

  نقش آموزش جمعى در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت را درك نمايد. . .11

 

 جلسه نهم:   نشريات بهداشتى و رسانه ها و انواع آن و نحوه استفاده و تهيه آن 

  دانشجو در پايان كالس بايد قادر باشد:

  آنها را تشخیص دهد.ويژگى هاي هر يك از نشريات بهداشتى را بشناسد و تمايز  .1

براي انجام ارائه خدمات بهداشتى و درمانى در موقعیت هاي مناسب با استفاده از رسانه هاي آموزشى را تصمیم  .2

  گیري نمايد.

  يك پوستر بهداشتى براي موضوع خاص بهداشتى يا درمانى طراحى نمايد. .3

  يك پوستر بهداشتى را انتخاب و آن را نقد و ارزيابى نمايد. .4



سه دهم: وسايل كمك آموزشى در آموزش بهداشت و ارتقاى سالمت و نحوه جل

  استفاده مناسب از آنها

 دانشجو در پايان كالس بايد قادر باشد: 

  وسايل كمك آموزشى را در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت بشناسد. .1

  وسايل ارتباط جمعى و خصوصیات آن ها را از يكديگر تمايز دهد. .2

 جديد و شبكه هاي اجتماعى را در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت شرح دهد. وسايل ارتباطى  .3

جلسه يازدهم: روش هاى مختلف آموزش در آموزش 

 بهداشت و ارتقاى سالمت

 دانشجو در پايان كالس بايد قادر باشد:  

  روش هاي مختلف آموزش در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت را مورد انتقاد قرار دهد. .1

  يك موقعیت مناسب با افراد مراجع يك برنامه سخنرانى را انجام دهد. بتواند در .2

  بتواند در يك موضوع مناسب مزايا و معايب يك بحث گروهى را در جهت تغییر نگرش مراجع به چالش بكشد. .3

  براي يك برنامه آموزشى ايده يك روش آموزشى مناسب را ارائه دهد. .4

 آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت درك نمايد. ارزش روشهاي آموزشى غیرمستقیم را در  .5

جلسه دوازدهم: مرورى بر مدلهاى آموزش 

 دانشجوبهداشت و ارتقاى سالمت 

 در پايان كالس بايد قادر باشد:  

  مدل هاي آموزش بهداشت را بر حسب فردي، بین فردي و گروهى تقسیم بندي نمايد. .1

  مدل اعتقاد سالمت را شرح دهد. .2

  برنامه ريزي شده را توصیف كند.مدل تئوري رفتار  .3

  مدل پرسید پروسید را با اجزاي آن تشريح كند. .4

  تئوري شناختى اجتماعى بندورا را در آموزش بهداشت بشناسد. .5

  تئوري انتشار نوآوري را در با ذكر مثال به اجزايش تقسیم كند. .6

  

جلسه سيزدهم: نقش مربيان آموزش سالمت در هر يك از واحدهاى ارائه 

 دمات مراقبت اوليهخ



  دانشجو در پايان كالس بايد قادر باشد: 

  نقش مربیان آموزش سالمت را در هر يك از واحدهاي ارائه خدمات مراقبت اولیه تشريح كند. .1

  از نقش مربى آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت را در محیط هاي درمانى دفاع نمايد. .2

  را در محیط هاي كار، مدرسه، خانواده به چالش بكشد. جايگاه يك مربى آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت .3

در يك موقعیت شبیه سازي شده يك برنامه عملى براي تغییرات رفتارهاي مرتبط با سالمت در محیط هاي كار، مدرسه و  .4
  خانواده ارائه كند.

جهت پیشبرد اهداف نقش مربى آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت را درتغییرات فرهنگى، اجتماعى و سیاست گذاري  .5
  سالمت توصیف نمايد.

  

  جلسه چهاردهم:  ارزشيابى در برنامه هاى آموزش بهداشت

  دانشجو در پايان كالس بايد قادر باشد:

  هدف از ارزشیابى در برنامه هاي آموزش بهداشت را بداند. .1

  محتواي ارزشیابى و آنچه ارزشیابى بايد انجام دهد را تشريح نمايد. .2

  ويژگى هاي افرادي كه بايد ارزشیابى برنامه هاي آموزش بهداشت را انجام دهند بازگونمايد. .3

  را دريك برنامه آموزشى مرتبط با سالمت شناسايى كند. زمان ارزشیابى .4

  انواع ارزشیابى را دريك برنامه آموزشى مرتبط با سالمت از يكديگر تمايز دهد. .5

  روشها و فنون ارزشیابى در آموزش بهداشت را نام ببرد. .6

  بتواند يك روش مناسب ارزشیابى دريك برنامه آموزشى انتخاب نمايد. .7

موانع آموزش بهداشت در  جلسه پانزدهم: 

 يك برنامه آموزشى 

  دانشجو در پايان كالس بايد قادر باشد: 

  موانع آموزش بهداشت در يك برنامه آموزشى را تشريح كند. .6

  براي موانعى كه امكان برطرف كردن آنها وجود دارد برنامه ريزي نمايد. .7

  بیان كند.راهكارهاي برطرف كردن موانع در برنامه هاي آموزش بهداشت را  .8

  چگونگى ايجاد يك ائتالف را در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت توصیف كند. .9

  چانه زنى در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت را تعريف نمايد..   ١1

  



جلسه شانزدهم:  پژوهش هاى مرتبط با آموزش  

دانشجو در پايان كالس بايد قادر بهداشت و ارتقاى سالمت  

  باشد:

  با آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت را تشريح نمايد. پژوهش هاي مرتبط .1

  چگونگى طراحى يك پروپوزال در زمینه مداخالت آموزشى مرتبط با سالمت را تشريح كند. .2

  براي بهبود و ارتقاي هر يك از مفاهیم مرتبط با آموزش بهداشت در يك برنامه آموزش بهداشت برنامه ريزي نمايد. .3

  آموزش بهداشت را در قالب يك برنامه مداخله بهداشتى تشريح نمايد.چارچوب تئوريك يك مدل  .4
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