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

 
  ارشد آموزش بهداشت کارشناسی حصیلی:ت يرشتهو مقطع آموزش بهداشت گروه آموزشی:  بهداشت دانشکده:
آموزش بهداشت و   یش نیاز:پد: تئوري نوع واح   2 تعداد واحد:  2آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت  نام درس: 

  1ارتقاي سالمت 
  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:
و ارتقاء سالمت در جهت حفظ ، تغییــر و ارتقــاء رفتارهــاي بهداشــتی  و تدوین هر برنامه آموزش بهداشت از آنج که 

و مطمــئن ضــروري  سالم در افراد در کلیه سطوح مختلف و گروه هاي هدف اجتماعی بر پایه چارچوب ذهنی علمــی
یــت است لذا لزوم آشنایی با مدل ها و الگوهاي فردي ، گروهی و اجتماعی آموزش بهداشت و ارتقــاء ســالمت  از اهم

  بسزایی برخودار است .
  
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
  آشنا ساختن دانشجویان با مدل هاي رفتار و نقش آن در تغییر رفتار و ارتقاء بهداشت جامعه

  
  

  (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است و شفاف تر  نسبت به اهداف کلی روشن 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.
  
 آشنایی با مدل هاي مطالعه رفتار در آموزش بهداشت  -
 آشنایی با مدل هاي ارتقاء سالمت -
 آموزش بهداشت برنامه ریزي در  -
 کاربرد تئوري هاي یادگیري در آموزش بهداشت  -
 و ارتقاي سالمت  مباحث جدید در آموزش بهداشت -
  مدیریت در ارتقاي سالمت و آموزش بهداشت -

  
  

  هاي تدریس:شیوه
  ×پرسش و پاسخ      ×سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی

 ×TBLري مبتنی بر تیم(یادگی  ×)PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(    ×بحث گروهی
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جستجوي مقاالت  علمی که در آن از مدل ها وتئوري هاي آمــوزش داده شــده اســتفاده   (لطفاً نام ببرید) سایر موارد
جستجوي مدلها و تئوري هاي جدیــدو ارائــه آن  -شده است و ارا ئه گزارش درباره سازه هاي آن مدل ها یا تئوري ها

  در کالس
  

  
 

  (لطفا شرح دهید) جو:وظایف و تکالیف دانش
و  ارائه آن در  با مراجعه به منابع التین گوش دادن ، پرسش و پاسخ ، تهیه مطلب درباره موضوع مشخص شده

، ارائه یک نمونه مقاله  داخلی و خارجی درباره مدل ارتقائ سالمت کالس ، ارائه خالصه درس جلسه قبل به نوبت
  آموزش داده شده

  
  

  وسایل کمک آموزشی:  
      ×پروژکتور اسالید    خته و گچت    ×ایت بردو

  نمایش فیلم کوتاه -استفاده از مواد آموزشی مانند نمایش فیلم   ببرید) لطفاً نام(  سایر موارد
  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

      نمره درصد۴٠ آزمون پایان ترم×      درصد نمره ۴٠آزمون 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
  ----------- (لطفا نام ببرید) سایر موارد
    

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

ü چاپی 
1Edition by David Seedhouse.200 nd1.  Health: The Foundation for Achievement, 2 

2. Promoting Health by Janne Sampson Katz, Alyson Perbery and Jenny Douglas.2005 
3. Promoting Health: A Practical Guide by Linda Ewles and Ina Simnett. 
4. Health Education:  Cognitive Behavioral Approach by Donald A. Read, Jones and Bartlett 
Publishers. 
5. Practicing the Application of Health Education Skills and Competencies by Bette B. Keyser, 
Marilyn J. Morrow, Kathleen Doyle, and Roberta Ogletree. 

ü نتیاینتر 
  

 
  منابع فارسی:

ü چاپی 
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  الگوهاي مطالعه رفتار درآموزش بهداشت ، تالیف دکتر شجاعی زاده -
 

ü اینترنتی 
  
  

 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه

برنامه ریزي هاي آموزش بهداشت و مبتنی بر تئوري بودن  ضرورت  1
  ارتقاء سالمت 

  

  دکتر صلحی

  دکتر صلحی  ارتقایی  آموزشی و  خاب یک تئوري در مداخالتچگونگی انت  2
  دکتر صلحی  مفاهیم آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  3
  دکتر صلحی  چگونگی شکل گیري مدل ها و الگوهاي سالمت  4
 –بین فردي  –دسته بندي مدلها از نظر سطح کاربرد( فردي   5

  اجتماعی)
  دکتر صلحی

  دکتر صلحی  ه رفتار در آموزش بهداشتآشنایی با مدل هاي مطالع  ...
  دکتر صلحی  آشنایی با مدل هاي ارتقاء سالمت  ....
  دکتر صلحی  برنامه ریزي در آموزش بهداشت  ....
  دکتر صلحی  کاربرد تئوري هاي یادگیري در آموزش بهداشت  ...
  دکتر صلحی  مباحث جدید در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت  ....
  دکتر صلحی  رتقاي سالمت و آموزش بهداشتمدیریت در ا  ....
  دکتر صلحی  مدلهاي جدید آموزش بهداشت  ....

  دکتر صلحی  چگونگی دسترسی به منابع الکترنیک درباره مدلهاي آموزش بهداشت  ....
  دکتر صلحی  ارائه تکالیف دانشجویی  17

 


