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واحدي) 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:       

 
  موزش بهداشتارشد آ کارشناسی حصیلی:ت يرشتهو مقطع آموزش بهداشت گروه آموزشی:  بهداشت دانشکده:
 ندارد یش نیاز:پ   تئوري  د:نوع واح   2 تعداد واحد:  1آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت  نام درس: 

  دانشکده بهداشت  مکان برگزاري:     10-12 :ساعت : یکشنبه زمان برگزاري کالس: روز
  دکتر صلحی درسین (به ترتیب حروف الفبا):م  دکتر صلحی مسئول درس:  9   تعداد دانشجویان:

  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:
  
ري در پرورش انسان سالم در اجتمــاع بــه عنــوان با توجه به اهمیت آشنایی با اصول و فلسفه تعلیم و تربیت و یادگی 

اساس آشنایی با ابعاد رفتار سالم انسان ضروریست ، این موضوع مورد بررسی  مطالعــه قــرار گیــرد تــا بــدین وســیله 
دانشجویان بتوانند جایگاه نقش و ضرورت  آموزش بهداشت و ارتقــائ ســالمت را در ســالمت جامعــه در ك نمــوده و 

امل موثر در شکل گیري رفتار و تغییر آن را در فرد، گروه و جامعه دریافته و براي آن الگــو و مــدل زمینه توجه به عو
  تغییر رفتار ترسیم نمایند.

  
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
  
  فلسفه ، اصول و نقش آن در سالمت ، آموزش بهداشت  و ارتقاء سالمت آشنایی دانشجویان با -
  

  ان اهداف کلی طرح درس است)(در واقع همبینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(

  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.
  

 فلسفه و اصول آن آشنایی دانشجویان با  -
 با تاریخچه بهداشت عمومی ، آموز بهداشت و ارتقاي سالمتآشنایی دانشجویان   -
 تعریف و مفاهیم آموزش بهداشت ( آگاهی ، نگرش ، اعتقاد، رفتار ، انگیزه ، ادراك ، باور ) -
 حاد ، توانمندسازي ، بهبود سبک زندگی )مفاهیم  ارتقاي سالمت ( حکایت ، مشارکت ، اتآشنایی دانشجویان با  -
 اهداف و وظایف آموزش بهداشت و ارتقاي بهداشتآشنایی دانشجویان با   -
 نقش کاربردي  آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در علوم بهداشتی  آشنایی دانشجویان با   -
  

  هاي تدریس:شیوه
  √پرسش و پاسخ      √سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی
 TBL(یادگیري مبتنی بر تیمPBL(  )یادگیري مبتنی بر حل مسئله(    √هیبحث گرو
    -در کالس گزارشارائه و مطلب در باره موضوع  درس  تعیین شدهتهیه   –بازدید   (لطفاً نام ببرید) سایر موارد
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   (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:
و  ارائه آن در کالس ، ارائه خالصه درس جلسه  فاهیم ارتقاییم گوش دادن ، پرسش و پاسخ ، تهیه مطلب درباره 

  ،قبل به نوبت
  
  

  وسایل کمک آموزشی:  
    √پروژکتور اسالید    خته و گچت    √وایت برد
  نمایش فیلم کوتاه  - نمایش فیلم استفاده از مواد آموزشی مانند  ببرید) لطفاً نام(  سایر موارد

  
  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

      نمره درصد٤٠ آزمون پایان ترم√      نمره درصد ٤٠آزمون میان ترم √
 نمره درصد١٠انجام تکالیف        نمره درصد ١٠شرکت فعال در کالس  

  ----------ببرید)  ناما  لطفسایر موارد (
  

  نوع آزمون
    غلط -صحیح  جور کردنی         ايچندگزینه        √پاسخ کوتاه     تشریحی
  ارائه گزارش و شرح حال ها (لطفا نام ببرید) سایر موارد
    

  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
  :منابع انگلیسی -

ü چاپی 
Edition by David Seedhouse. nd2Health: The Foundations for Achievement,  -1  

 2- Promoting Health by Jeanne Sampson Katz, Alyson Peberdy and Jenny Douglas. 
3- Promoting Health: A Practical Guide by Linda Ewles and Ina Simnet. 
4- Health Education: A Cognitive Behaviral Approach by Donald A. Read, Jones and 
Barrlett Publishers. 
5- Principles of Health educatin and Health Promotin by Thomas Butler, Morton 
Publishing Company. 
6- Practcing the Application of Health Education Skills and Competencies by Bette B. 
Keyser, Marilyn J. Morrow, Kathleen Doyle and Roberta Ogletree. 

 
 

ü اینترنتی 
  منابع فارسی:

ü چاپی 
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ü اینترنتی 

  سایر منابع: 
  )Observentioصی به کلینیک هاي توانبخشی فوق و کسب اطالع از مسئوالن آنها و گفتگو با معلوالن ارجاعی (مشاهده یامراجعه شخ - 
  

 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه

  دکتر صلحی  در سالمت و آموزش بهداشت تعریف فلسفه ، اصول و نقش آن   1
  دکتر صلحی  ، آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت  تاریخچه بهداشت عمومی  2
  دکتر صلحی  مفاهیم آموزش بهداشت    3
  دکتر صلحی مفاهیم آموزش بهداشت و مفاهیم ارتقایی   4
  دکتر صلحی  آگاهی ؛ نگرش  و رفتار   5
  دکتر صلحی  مفمهوم ادراك ، انواع و اندازه گیري آن  6
  صلحیدکتر   مفهوم اعتقاد  و بارو ، انواع آن   7
  دکتر صلحی  مفهوم انگیزه و انو اع آن   8
  دکتر صلحی  مفهوم مسئولیت پذیري ، تفاوت آن با  وظیفه   9
  دکتر صلحی  مفهوم خودکار آمدي  و چگونگی ایجاد آن   10
  دکتر صلحی  مفهوم مشارکت  و چگونگی شکل گیري آن   11
  دکتر صلحی  چگونگی انتخاب  یک تئوري     12
  دکتر صلحی  ي ها  و  مدل هاي مرتبطچارت  تئور  13
اهداف و  -ارائه چند نمونه مدل آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت   14

  سالمتوظایف آموزش بهداشت و ارتقاي 
  دکتر صلحی

  دکتر صلحی  نقش کاربردي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در علوم بهداشتی   15
  دکتر صلحی  دانشجویی پروژه هايارائه   16
  دکتر صلحی  دانشجوییپروژه هاي ئه ارا  17

 


