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 بهداشت دانشکده -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 ترمی طرح درس

 

 سالمتآموزش بهداشت و ارتقاء عنوان درس :      

 محیط بهداشت کارشناسی دوره 2 ترم  دانشجویان      مخاطبان: 

 واحد نظری 1: تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

انالین است و پاسخگویی می تواند هر ساعتی از شبانه  اموزش ترم جاری ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 ساعت از زمان سوال نخواهد بود 22روز باشد. اما بیش از 

صبح  11تا  8ساعت   1211-1911 دومنیمسال : زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(   

 روزهای دوشنبه

 یابانیس ایدکتر ثر  مدرس:   

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

فرهنگ سازی و سبک زندگی سالم ، تعامل اجتماعی، توانمند هدف از ارايه اين دوره آشنايی دانشجويان با  هدف کلی درس :

 می باشد.سازی و حمايت همه جانبه در ارتقای سالمت محيط 

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 آموزش بهداشت  تیول و اهماهداف، اص، فلسفه آموزش بهداشت ،آموزش بهداشتآشنایی با  .1

 و اشنایی با تاریخچه اموزش بهداشت در ایران و جهان مفاهیم مرتبط با ارتقا سالمتآشنایی با  .2

 در آموزش بهداشت یریادگی یورتئآشنایی با  .9

 آشنایی با اهداف آموزشی و حیطه های یادگیری .2

 مت انسان  در سال ستیز طیسالمت و از جمله نقش مح یکننده ها نییبا تع ییآشنا .5

 فرهنگ و نقش ان در سبک زندگی سالم آشنایی با  .6

الیه هایی مختلف  -اهمیت مشارکتهای اجتماعی و راه کارهای جذب مشارکتها در جهت حفظ و ارتقا سالمتآشنایی با  .7

 اجتماعی و نحوه تعامل و ارتباط با انها

 و استراتژیهای آموزش بهداشتیادگیری آشنایی با روشهای   .8

 یدر برنامه آموزش بهداشت و موانع ارتباط یارتباط یروش ها اآشنایی ب .1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

از جمله نقش  آموزش بهداشت تیبا آموزش بهداشت، فلسفه آموزش بهداشت، اهداف، اصول و اهم ییآشنااهداف ویژه جلسه اول:

 ان در توسعه جوامع

 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 کند و فلسفه آموزش بهداشت را بداند. فیآموزش بهداشت را تعر 1-1

 آموزش بهداشت را بداند تیاهداف، اصول و اهم- 1-2. 

 نقش اموزش بهداشت در توسعه جوامع را شرح دهد – 1-9
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 و جهان رانیاموزش بهداشت در ا خچهیبا تار ییمرتبط با ارتقا سالمت و اشنا میمفاه :ومد اهداف ویژه جلسه

 ر پایان دانشجو قادر باشدد

 دینما انیرا بسالمت و اموزش بهداشت مرتبط با ارتقا  میمفاه -2-1

 را شرح دهد رانیاموزش بهداشت در ا خچهیتار -2-2

 را شرح دهدجهان اموزش بهداشت در خچهیتار -2-9

 

 ئوری یادگیری در آموزش بهداشتت:مسو اهداف ویژه جلسه

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 و کاربرد آن در آموزش بهداشت را بداند. ییمکتب رفتارگرا یریادگی - -9-1

 کند. انیرا ب یریادگی یها طهیح -9-2

 و کاربرد آن در آموزش بهداشت را بداند ییشناخت گرا یریادگی -9-9.

  

 یریادگی یها طهیو ح یبا اهداف آموزش ییآشنا :مچهار اهداف ویژه جلسه
 را شرح دهد انواع اهداف اموزشی -2-1

 نام ببرد حیطه های یادگیری -2-2

 برای هر حیطه دو مثال درست بزند -2-9

 

 آشنایی با تعیین کننده های سالمت و از جمله نقش محیط زیست در سالمت انسان   :مپنج اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 را بشناسدسالمت  یکننده ها نییتع -5-1

 را شرح دهددر سالمت انسان   ستیز طینقش مح -5-2

 

 جذب مشارکتها  یو راه کارها یاجتماع یمشارکتها تیاهم .2سالم ی. فرهنگ و نقش ان در سبک زندگ1 :مشش اهداف ویژه جلسه

 و نحوه تعامل و ارتباط با انها یمختلف اجتماع ییها هیال -9 -در جهت حفظ و ارتقا سالمت

 

 در پایان دانشجو قادر باشد
  فرهنگ را تعریف کند  -6-1

 لیست نماید اجزا مهم فرهنگ را  -6-2

 توضیح دهد سالم ینقش ان در سبک زندگ– 6-9

 تشریح کند جذب مشارکتها در جهت حفظ و ارتقا سالمت یو راه کارها یاجتماع یمشارکتها -6-2

 رح دهدرا به صورت خالصه ش و نحوه تعامل و ارتباط با انها یمختلف اجتماع ییها هیال -6-5

 

 آموزش بهداشت یهایو استراتژ یریادگی  یبا روشها ییآشنا :مهفت اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 .تشریح دهدرا  انواع روشهای یادگیری -7-1
 استراتژیهای آموزش بهداشت را شرح دهد -7-2
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 یموانع ارتباط در برنامه آموزش بهداشت و یارتباط یروش ها :تمشه اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 دهد. حیعناصر ارتباط را تشر -8-1

 انواع ارتباط )کالمی و غیر کالمی( را و کاربردها و نقش انها را توضیح دهد -8-2

 دهد. حیآموزش بهداشت را توض یارتباط موثر در برنامه ها یبرقرار یچگونگ -8-9

 اوردیمثال بدهد و  حیموانع ارتباط را  توض -8-2

 

 منابع:

 مطالب ارایه شده توسط استاد طی دوره 

 ویژه کارشناسان ،یکاربرد میبا مفاه یفر شهرام و همکاران. آموزش سالمت (آشنائ یعیصدیقه سادات، رف انیطواف 

 سالمت)، جلد اول و دوم، انتشارات مهر راوش آموزش 

 انتشارات سبحان.یآموزش یات و تکنولوژو همکاران. آموزش بهداشت، ارتباط نیمقدم محمدحس یانیباق . 

 

ترم حاضر به عات پاندمی کرونا، تدریس به صورت انالین می باشد. سعی خواهد شد از همه راه های قابل  روش تدریس:

متن استفاده و امکانات موجود برای حد اکثر بهره وری دانشجویان استفاده شود. با اپلود مطالب، مقاالت و پاورپوینت و همچنین 

 سخنرانی توسط استاد و شرکت دانشجویان در صفحه مباحث امیدواریم به اهداف فوق برسیم

 

 اینترنت و کامپیوتر وسایل آموزشی :

 

 

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره  روش       آزمون

کل)بر حسب 

 درصد(

 ساعت تاریخ 

سوال طی ترم در صفحه 9-2درج  کوئیز

تکالیف و ارسال جواب توسط 

نشجویان از طریق ایمیل به دا

 استاد

11% /////////////////////////// //////////////////////// 

   %21 آزمون تشریحی  ترم آزمون میان 

آزمون پایان 

 ترم

مطابق با سیاست دانشکده بعدا 

 اعالم خواهد شد

61%   

ل در احضور فع

ی کالسبحثهای 

 انالین

 21%   

 
 از دانشجو: مقررات کالس و انتظارات

شان کالس  -2کالسها را شرکت نماید .  %57در صورت اراده دانشکده بر کالس حضوری حد اقل  -1دانشجو بایستی :   
درس را حفظ کند و به مقرراتی که ابتدای دوره ذکر می شود احترام بگذارد) به عنوان مثال مبایل خود را در طول خضور 

 در کالس خاموش نگه دارد(
در بحثهای گروهی  -بازخوردهای استاد را مطالعه و بازخئرد بدهد -تحویل بدهد عهای مجازی : تکالیه را به موقبرای کالس
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                                                                      لیلیاندکتر فرزاد جنام و امضای مدیر گروه:                             دکتر ثریا سیابانی  نام و امضای مدرس:    

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :                              تاریخ ارسال:                                        15/11/1911  تاریخ تحویل:         
 

 در امتحانات به موقع شرکت کند.  -واتس اپ شرکت نماید

 


