
1 | P a g e  
 

 به نام خدا

دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   

ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت درس طرح درس دوره و روزانه  

 
واحد نظری 2: تعداد و نوع واحد 97-96 ل دومزمان: نیمسا   

ندارد پیش نیاز :   10-8 ساعت کالس: 

3ترم  عمومی بهداشت  : دانشجویان کارشناسیمخاطبان انالینشماره کالس:    

سیابانیثریا  : دکتراستاد  

S_siabani50@ymail.com 

 
 معرف اجمالی دوره:

به عنوان یکی از دروس  عمومی در دوره کارشناسی بهداشت ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقای سالمتدرس 
اجباری محسوب می گردد. در این درس دانشجویان با تعاریف، اجزا، مدلها و روشهای ارتباطی مختلف فردی و گروهی 
آشنا می شوند. این درس همچنین اهمیت و قابلیت های ارتباطات را به انها می آموزد.  این درس در برقراری ارتباط 

جوامع مختلف و برقراری ارتباط موثر در برنامه های  ارتقا سطح سالمت در اینده به مناسب و تقویت شناسایی بهتر 
 دانشجویان کمک دمی کند.

 
  آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصول ارتباطات و روشهای برقراری ارتباط در جوامع استهدف کلی درس: 

 اهداف بینابینی یا رئوس دروس

 تعاریف مختلف ارتباط و اجزا ارتباط -1

 تاریخچه ارتباطات و ارتباط ان با سایر علوم  -2

 اهمیت ارتباطات در زندگی در قرن حاضر -3

 انواع ارتباطات و عناصر انها -4

 عوامل موثر برقرای یک ارتباط موفق -5

 برقراری ارتباط با گروههای خاص -6

 کلیات مدلهای ارتباطی  -7

 معرفی برخی ازمدلهای ارتباطی  -8

 جامعه شناسی ارتباطات -9

 جمعیوسایل ارتباط  -11

 ارتباط با رسانه ها -11
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 دانشجو قادر باشد:هر جلسه با توجه به هدف اصلی جلسه   انیدر پااهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف هر جلسه: 

 جلسه اول و دوم:
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 جدول زمانبندی دروس دوره

 وسیله کمک اموزشی مدرس ساعت-تاریخ عنوان درس جلسه

تعاریف مختلف ارتباط و اجزا  جلسه اول 
 ارتباط

هر   10-8

 شنبه

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی

 فلش و سی دی

تاریخچه ارتباطات و ارتباط ان   جلسه دوم
 با سایر علوم

هر   10-8

 شنبه

 اینترنت - کامپیوتر سیابانی

جلسه سوم و 

 چهارم

اهمیت ارتباطات در زندگی در 
 قرن حاضر

هر   10-8

 شنبه

اینترنت -کامپیوتر  سیابانی  

هر   8-10 انواع ارتباطات و عناصر انها جلسه  پنجم

 شنبه

اینترنت -کامپیوتر  سیابانی  

جلسه ششم و 

 هفتم

عوامل موثر برقرای یک ارتباط 
 موفق

هر   10-8

 شنبه

اینترنت -کامپیوتر  سیابانی  

برقراری ارتباط با گروههای  جلسه هشتم
 خاص

هر   10-8

 شنبه

اینترنت -کامپیوتر  سیابانی  

هر   8-10 کلیات مدلهای ارتباطی  جلسه نهم

 شنبه

اینترنت -کامپیوتر  سیابانی  

جلسه ده و 

 یازدهم

هر   8-10 معرفی برخی ازمدلهای ارتباطی 

 شنبه

اینترنت -کامپیوتر  سیابانی  

جلسه دوازده و 

 سیزده

هر   8-10 جامعه شناسی ارتباطات

 شنبه

اینترنت -کامپیوتر  سیابانی  

هر   8-10 وسایل ارتباط جمعی ردهماجلسه چه

 شنبه

اینترنت -کامپیوتر  سیابانی  

هر   8-10 ارتباط با رسانه ها جلسه  پانزدهم

 شنبه

اینترنت -کامپیوتر  سیابانی  
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:  
 دانشجو بایستی :   

 .  فعال داشته باشد شرکتو پرسش و پاسخها  فعالیتهای انالین در -1
 و به مقرراتی که ابتدای دوره ذکر می شود احترام بگذارد -2
 تکالیف محوله را به موقع انجام دهد -3

 
 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

انجام تکالف 
 کالسی

تشریحی یک تا دو سوال 
 4در هر جلسه برای

 جلسه به صورت تصادفی
و یا ارایه گزارشهای نو 

 اورانه

20% 
 

/////////////////////////// //////////////////////// 

کنفرانس و 
حضور فعال در 

 کالسمباحثات 

 شرکت در مباحث کالسی 
  انالین

10%   

  ابان ماه اواسط %30 تشریحی-تستی  آزمون میانترم

  ثر اخر دی ماهکحد ا %40 تشریحی-تستی  آزمون پایان ترم
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     علی کاظمیدکتر نام و امضای مدیر گروه:                            دکتر ثریا سیابانینام و امضای مدرس:  

 

 صفری رویا دکتر دانشکده: EDOنام و امضای مسئول     

 

 

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :                   30/6/1399تاریخ تحویل:       


