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 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  گروه آموزشی: بهداشت                                   دانشکده: 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دکتری تحصیلی: یرشتهو قطع م

 

 ندارد یش نیاز:پنظری     د: نوع واح       2 تعداد واحد:    ارتقاء سالمت جوانان و نوجوانان نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:                 8-11 :ساعت  شنبه دو :روز   رگزاری كالس:زمان ب

 دکتر طاهره دهداری :مدرس       دکتر طاهره دهداری مسئول درس:       نفر 8  تعداد دانشجويان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

کشور را به خود اختصاص داده اند و مشکالت و  بايد توجه داشت که جوانان و نوجوانان نسبت بزرگي از جمعيت

مسائل و مشکالت مرتبط با نيازهای بهداشتي خاص خود را دارا هستند. لذا شناخت ويژگيهای اين دوره از زندگي و  

 آن، جهت برنامه ريزی در راستای ارتقاء سالمت اين قشر امری ضروری مي باشد.
 

 است (هدف كلی: )همان هدف بینابینی طرح دوره 

 تعاريف و مفاهيم ارتقاء سالمت نوجوانان و جوانانآشنايي دانشجويان با  -

 آشنايي دانشجويان با اهميت و ضرورت ارتقاء سالمت نوجوانان و جوانان و نقش آن در سالمت جامعه -

 آشنايي دانشجويان با بررسي وضعيت سالمت نوجوانان و جوانان در جهان -

 کالت و مسايل شايع نوجوانان و جوانان در ايرانآشنايي دانشجويان با مش -

آشنايي دانشجويان با تاثير آسيب های اجتماعي و اقتصادی در کشورهای در حال توسععه بعر سعالمت نوجوانعان و  -

 جوانان

خشعونت، رعرار از آشنايي دانشجويان با عوامل تهديد کننده سالمت نوجوانان و جوانان ) شعامل اعتيعاد، خودکشي، -

 ه و ... (خان

 آشنايي دانشجويان با بررسي نقش سياست گذاريها در ارتقاء سالمت نوجوانان و جوانان -

 در ارتقاء سالمت نوجوانان و جوانان رسانه هاآشنايي دانشجويان با نقش خانواده و  -

 ملي و بين المللي آشنايي دانشجويان با بررسي و نقد برنامه های جامع ارتقاء سالمت نوجوانان و جوانان در سطح -

 آشنايي دانشجويان با اصول توانمندسازی نوجوانان و جوانان -

 آشنايي دانشجويان با راهکارهای موثر برای ارتقاء سالمت نوجوانان و جوانان -

 آشنايي دانشجويان با نقش سازمانهای دولتي وغير دولتي در ارتقاء سالمت نوجوانان و جوانان  -

 ا اصول برنامه ريزی جامع )طراحي، اجرا و ارزشيابي( در ارتقاء سالمت نوجوانان وجوانانآشنايي دانشجويان ب -

 ارکت نوجوانان و جوانان مشآشنايي دانشجويان با اصول  -

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ  سخنراني برنامه ريزی شده   سخنراني

 (TBLتني بر تيم)ادگيری مبي (PBLيادگيری مبتني بر حل مسئله)  بحث گروهي

  : )لطفاً نام ببريد( ساير موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 . حضور به موقع در کالس1

 کالسي هایپرسش و پاسخبحثها و . شرکت رعال در 2
 

 وسايل كمک آموزشی:  

   پروژکتور اساليد  خته و گچت  وايت برد

 پيوتر ، جزوهکام :لطفاً نام ببريد()  ساير موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 01 :آزمون پايان ترم  نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد 20 :شركت فعال در كالس    نمره درصد 20 انجام تکالیف

 ----------ببريد(  ناملطفاً ساير موارد )

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح     جور كردنی ایچندگزينه       اهپاسخ كوت     تشريحی

 عملي :)لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 
1. Ralph J.Diclemente, John S.Santelli, Richard A. Crosby. Adolescent health: 

understanding and preventing risk behaviours. Jossey-Bass, First edition, 2009. 

 
2. Jane Boylan, Jane Dalrymple. Understanding advocacy: for children and young 

people. Mc Graw Hill: Open University Press. First edition, 2009. 

 .1381چاپ اول،  نظری ،دهداری طاهره. رمضانخاني علي، زرقي ارسانه. مباني ارتقاء سالمت. تهران: نشر . 3

4. Emma Croghan. Promoting health in schools: a practical guide for teachers and 

school nurses working with children aged 3 to 11. London: Paul Chapman publishing, 

1 th ed, 2007. 

 

5. Sherri Sheinefld Gorin, Joan Arnold. Health promotion handbook. Mosby, 1 th ed, 

1998. 

 بهداشت رواني تاليف بهروز ميالني رر . 6
7. Roger F. Puza. Health education ideas and activities: 24 dimensions of wellness for 

adolescents.  Human Kinetics, 2008. 

 

 . 1381لي. تهران: نشر سمت، . لطف آبادی حسين. روانشناسي رشد: نوجواني، جواني و بزرگسا8
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 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر طاهره دهداری نوجوانان و جوانان اهميت توجه به سالمتتعاريف و  1

 دکتر طاهره دهداری  و عوامل موثر بر هر مرحله دوره تحول نوجواني 3 2

 دکتر طاهره دهداری و بيان آمارهای مرتبط انان در جهانبررسي وضعيت سالمت نوجوانان و جو 3

 دکتر طاهره دهداری و بيان آمارهای مرتبط مشکالت و مسايل شايع نوجوانان و جوانان در ايران 4

 دکتر طاهره دهداری ررتارهای پر خطر در نوجوانان و تئوری های خطرپذيری  0

ای در حال توسعه بر سالمت تاثير آسيب های اجتماعي و اقتصادی در کشوره 6

 نوجوانان و جوانان

 دکتر طاهره دهداری

 دکتر طاهره دهداری عوامل تهديد کننده سالمت نوجوانان و جوانان  7

 دکتر طاهره دهداری نقش سياست گذاريها در ارتقاء سالمت نوجوانان و جوانان 8

 ه دهداریدکتر طاهر نقش خانواده در ارتقاء سالمت نوجوانان و جوانان 1

 دکتر طاهره دهداری نقد برنامه های جامع ارتقاء سالمت نوجوانان و جوانان در سطح ملي و بين المللي 11

 دکتر طاهره دهداری اصول توانمندسازی نوجوانان و جوانان 11

 دکتر طاهره دهداری راهکارهای موثر برای ارتقاء سالمت نوجوانان و جوانان 12

 دکتر طاهره دهداری لتي وغير دولتي در ارتقاء سالمت نوجوانان و جواناننقش سازمانهای دو 13

اصول برنامه ريزی جامع )طراحي، اجرا و ارزشيابي( در ارتقاء سالمت نوجوانان  14

 وجوانان

 دکتر طاهره دهداری

 دکتر طاهره دهداری ارکت نوجوانان و جوانانمشاصول  10

 دکتر طاهره دهداری جوانان و جواناندر ارتقاء سالمت نو رسانه هانقش  16

 دکتر طاهره دهداری روشهای طراحي پيام برای نوجوانان و جوانان 17

 


