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 مدرس: دکتر تقديسی         سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش مداخالت ريزي برنامه نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 اهداف کلی درس:

  سالمت ارتقاء مداخالت ريزی برنامه مراحل با فراگير آشنايي

 سالمت ارتقاء مداخالت طراحي در مهارت ايجاد

 

-  

 شرح درس:

 و کررد  آشنا سالمت ارتقاء مداخالت طراحي مراحل با را فراگيران درس اين اگيران را بااين درس نظری فر

 .کند مي ايجاد ها آن در طراحي جهت  را الزم های مهارت

 

 (ساعت نظری43) رئوس مطالب:

 اهداف موضوع جلسات

 اول

 

 ريزي برنامه اصول و مفاهيم تعاريف، -

 

 

را توضيح  

 دهد.

 

را سالمت  ارتقاء موفق زی ری برنامه ويژگيهای سالمت ارتقاء موفق زي ري برنامه ويژگيهاي - دوم

 تبيين نمايد.

 

 ريزي برنامه به مختلف رويکردهاي و ها سبک - سوم

 سالمت ارتقاء مداخالت

 ريزی برنامه به مختلف رويکردهای و ها سبک

 نمايد. را تبيين سالمت ارتقاء مداخالت
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 ريزي برنامه انواع - چهارم

  استراتژيک ريزي برنامه -

 پروژه ريزي برنامه  -

 عملياتی ريزي برنامه -

 محور شاهد ريزي برنامه - 

 مشارکتی ريزي برنامه - 

 نمايد. فسيررا تبرنامه ريزی  انواع 

 

بکرار تبيرين   جانبه همه حمايت جلب ابزارهاي - پنجم

 گيرد.

 

را تبيين نمايد.Mediaiting Mediaiting گري واسطه - ششم

 را توضيح دهد. Enabeling  Enabeling  سازي قادر - هفتم

 : سالمت ارتقاء پنجگانه اقدامات - - هشتم

 سالم عمومی سياستهاي وضع -

 سالمت کننده حمايت محيطهاي ايجاد -

  جامعه اقدام تقويت -

 فردي مهارتهاي توسعه -

را 

بکارگيرد.

  بهداشتی هاي سيستم بازنگري - نهم

 سالمت ارتقاء مختلف استراتژيهاي -

 مناسب راتژياست انتخاب هاي مالک -

 را توضيح دهد. استراتژ ی های ارتقاء سالمت

 سالمت ارتقاء مختلف روشهاي - - دهم

 روشهاواستراتژيهاي ويژگيهاي و اصول -

 سالمت ارتقاء موفق

 انجام دهد. اصول و ويژگيهای 

 .نمايد ريف توانمند سازی را تبيين تعا : توانمندسازي - يازدهم
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 آن بر مؤثر عوامل و جامعه در قدرت توزيع

 سازي توانمند تعاريف

 برشمارد. سطوح توانمند سازی را سازي توانمند سطوح - دوازدهم

 کننده تسهيل هاي مداخله و عوامل مهمترين - سيزدهم

 سازي توانمند فرآيند

را تبيين  مهمترين عوامل فرايند توانمند  سازی 

 نمايد.

 سازي توانمند راه سر بر عمده موانع - چهاردهم

  مشارکت و سازي توانمند

 جامعه و افراد سازي توانمند  کليدي اصول

را تحليل  موانع عمد  بر سر موانع توانمند سازی

 نمايد.

 هاي طرح ريزي برنامه در مهم الگوهاي - پانزدهم

 سازي توانمند

 را بکار گيرد. الگو های مهم در برنامه ريزی

  محلی توسعه الگوهاي - شانزدهم

  اجتماعی توسعه در عمده گام چهار  -

را  

 برشمارد.

 ارزشيابی نهايی ارزشيابی - هفدهم

 

 بستر در موضوع از تحليلي مربوطه ابزارهای کارگيری به با و کرد  انتخاب را استراتژی دانشجويان ،استراتژی ها بين از

 ...(  استراتژی در مداخالت اجتماعي، سازماني و يا گروهي يریگ کار به مانند)باشند داشته اجتماعي

 

 :درس منابع

 درسي واتجز-

1- Green LW ، Kreuter MW. Health Promotion Planning: An Educational and Environmental 

Approach. Latest Edition 
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2- Hawe P ، Degling D ، Hall J. Evaluating  Health Promotion : A health workers guide ، Latest 

Edition  

4- Coppel S. King L ، Noort M ، Gal S. Program Management Guidelines for Health Promotion ، 

Latest Edition 

 ارزيابی دانشجو: شيوه

 ارزشيابي دانشجو  با ترکيبي از روشهای زير خواهد بود:

 ارزيابي تشخيصي اوليه با کمک پيش آزمونهای دانشي و نگرشي انجام خواهد شد.

 ساير دانشجويان گرفته شود و امتياز تعلق گيرد. پروژ  های کاربردی سرکالس ارائه شد  و بازخورد از

پرروژ  هرای تکراليف )، ارزشريابي فعاليرت هرای کالسري،ور مرنظم در کالسضرحهای ديگر شرامل  ارزيابي

 امتحران ميران تررم وامتحران پايران تررموميران دور ، های مرحله ای و پرسش های کالسي آزمون،درسي(

 .خواهدبود

  


