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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتحصیلي:ت یرشتهو مقطع آموزش بهداشت خدمات بهداشتی و گروه آموزشی:  بهداشت دانشکده:

 د:نوع واح   عملی( 5/0واحد نظری و  5/1) واحد 2د:تعداد واح   برنامه ریزی مداخالت آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت نام درس: 

 ندارد  یش نیاز:پ     تئوری و عملی  
 دانشکده بهداشت3کالس    مکان برگزاری:   10-12 :ساعت شنبه : زمان برگزاری کالس: روز

 صلحی مهناز دکتر دکتر محمد حسین تقدیسی و درسین )به ترتیب حروف الفبا(:م دکتر صلحی مسئول درس:  3تعداد دانشجویان:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 این درس فراگیران را با مراحل طراحی مداخالت ارتقاء سالمت آشنا کرده و مهارت های الزم را جهت طراحی در آن ها ایجاد می کند .

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلي: 

 بهداشت جامعه آشنا ساختن دانشجویان با مدل های رفتار و نقش آن در تغییر رفتار و ارتقاء

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .ذکر کندتعاریف و اصول برنامه ریزی را  -

 . )هدف شناختی(را بیان کند وزش بهداشت و ارتقاء سالمتمویژگی های برنامه ریزی موفق آ -

 هدف شناختی( انواع برنامه ریزی ها در حیطه سالمت را برشمارد.) -

 . ) هدف شناختی(را تحلیل کندبرنامه ریزی های آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت مبتنی بر تئوری بودن  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 نامهتکمیل پرسش - ارزیابی اولیه ارزیابی اولیه  دانشجویان 5

آشنایی با تعاریف و  -1 15

 اصول برنامه ریزی

 

آینده نگری در  -

 برنامه ریزی

برنامه ریزی براساس  -

 وضع موجود

برنامه ریزی براساس  -

نمایش  -سخنرانی

 اسالید

 تکمیل پرسشنامه
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 تجربیات

آشنایی با ویژگی های  -1 20

برنامه ریزی موفق 

 ارتقاء سالمت

 

کاربرد همگانی وعدم  -

 تبعیض

 به بودنهمه جان -

)درنظرگرفتن همه عوامل 

 تعیین –موثر در سالمتی 

 قانون -اجتماعی های کننده

 ...(و

مهیا بودن خدمات  -

 بهداشتی نوید داده شده

تضمین دردسترس بودن  -

 خدمات بهداشتی الزم

 برنامه ریزی به موقع از -

بیماری  نظرمراحل سالمت و

 )پیشگیری، درمان و

 توانبخشی(

تضمین کمیت و کیفی  -

 اتخدم

 کار تیمی-

نمایش  -سخنرانی

 اسالید

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت کوتاه 10

ضرورت مبتنی بر تئوری  30

برنامه ریزی های بودن 

آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

فرایند تغییر رفتار  -

 براساس شکل گیری آن

توجه به تئوری های  -

ایجادکننده رفتار در 

ریزی های  هنگام برنامه

 اییآموزشی و ارتق

 نمایش -سخنرانی

 -پاورپوینت 

 پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم

جمع بندی  ، رفع اشکال و  10

 حضور و غیاب

تکرار رئوس مطالب 

 تدریس شده

سخنرانی برنامه 

ریزی شده، استفاده 

 از  پاورپوینت

 پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

می رود:از فراگیر انتظار  رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .را بنویسید مداخالت آموزشی و ارتقاییبرنامه ریزی  نقشه  -

 شناختی(هدف . )را از یکدیگر تمیز دهد مداخالت آموزشی و مداخالت ارتقاییبرنامه ریزی  -

 جایگاه برنامه ریزی و مدیریت و رابطه آنها باهم را توضیح دهد. )هدف شناختی( -

 البی مطبندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

خالصه جلسهه قبهل و   مرور خالصه جلسه قبل  10

 رفع اشکاالت 

ارائههههههه یکههههههی از 

 دانشجویان

- 

نقشه برنامهه ریهزی مهداخالت  30

  آموزشی و ارتقایی 

 

 

 

تعییییییییییی    ییییییییی    -

 بهداشتی

 اولویت ها  -

 عل       -

 برنا ه  ناسب -

 دی  برنا هتع -

 اجرا -

 ارزشیابی -

سخنرانی برنامه ریهزی 

شههههده اسههههتفاده از  

 پاورپوینت

 پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم

 - - - استراحت کوتاه 10

مداخالت آموزشی و  وجه تمایز 20

 مداخالت ارتقایی

مقایسههههه سههههطح  -

مداخله آموزشهی 

 و ارتقایی

تیمهههههی  بهههههودن  -

 مداخالت ارتقایی 

 وسعت اثر  -

ه ریهزی سخنرانی برنام

شههههده اسههههتفاده از  

 پاورپوینت

 پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم

تفاوت برنامهه ریهزی  - برنامه ریزی و مدیریت   10

 با مدیریت

 اصول مدیریت -

جایگاه برنامه ریهز و  -

 مدیر و رابطه آنها

 

سخنرانی برنامه ریهزی 

شههده بهها اسههتفاده از  

 پاورپوینت

 پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم

مع بنهدی  ، رفهع اشهکال و ج  10

 حضور و غیاب 

تکرار رئهوس مطالهب  

 تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریهزی 

شههههده، اسههههتفاده از  

 پرسش و پاسخ
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 پاورپوینت

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 احتی(نانواع برنامه ریزی را برشمارد) هدف ش  -

 شناختی(هدف )  .ال بزندمثبرای انواع برنامه ریزی  -

 شناختی(هدف ) انواع برنامه ریزی ها در حیطه تندرستی را نقد کند. -

 چگونگی ایجاد تئوری های مطالعه رفتار در انسان را بیان نماید. ) هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

خالصههه جلسههه قبههل و   مرور خالصه جلسه قبل  15

 رفع اشکاالت 

ارائههههههه یکههههههی از 

 دانشجویان

- 

 - - - استراحت کوتاه 10

 انواع برنامه ریزی ها -1 25

 

 

  

 

 

 

 

 برنامه ریزی صعودی -

 برنامه ریزی نزولی -

برنامه ریزی خلق  -

 الساعه

 برنامه آرمانی

 نمایش -سخنرانی

تکمیهل  -پاور پوینت 

ط اطالعههههات توسهههه

 دانشجو

  پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم 

انواع برنامه ریزی ها نقد  -2 30

 در حیطه تندرستی 

نقد برنامه ریزی  -

 صعودی

 نقد برنامه ریزی نزولی -

نقد برنامه ریزی خلق  -

 اساعه

 نمایش -سخنرانی

  پاور پوینت 

  پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم 
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جمع بنهدی  ، رفهع اشهکال و   10

 حضور و غیاب 

تکههرار رئههوس مطالههب  

 تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریزی 

شههههده، اسههههتفاده از  

 پاورپوینت

 پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم

 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .فهرست نمایدمراحل برنامه ریزی را  -

 ناختی(. )هدف شبرای سطوح برنامه ریزی مثال بزند -

 .) هدف شناختی(تفاوت برنامه ریزی جامع، برنامه ای و پروزه ای را با مثال بیان کند   -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

خالصه جلسهه قبهل و   مرور خالصه جلسه قبل  15

 رفع اشکاالت 

ارائههههههه یکههههههی از 

 شجویاندان

- 

 نیازسنجی - آشنایی با مراحل برنامه ریزی 30

 تهیه  اتری س -

روشییهام  نتنییی بییر  -

تئیییورم و اسیییترات م 

 هام عملی

 طراحی برنا ه -

تطیییییابا برنا یییییه  و  -

 برنا ه اجرایی

 برنا ه ارزشیابی -

سخنرانی برنامه ریهزی 

اسههتفاده از  بهها شههده 

 پاورپوینت

 پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم

 - - - وتاه حت کااستر 10

و تفهاوت   سطوح برنامه ریهزی 25

 های آنها

 برنامه ریز ی جامع  -

برنامه ریهزی برنامهه  -

 ای

برنامه ریهزی پهرو ه  -

سخنرانی برنامه ریهزی 

اسههتفاده از  بهها شههده 

 پاورپوینت

 پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم
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 ای

 

جمههع بنههدی ، رفههع اشههکال  و  10

 حضور و غیاب 

تکرار رئهوس مطالهب  

 تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریهزی 

اسههتفاده از  بهها شههده 

 پاورپوینت

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ). نیاز سنجی را تعریف کند -

 . )هدف شناختی(نیاز سنجی را  فهرست کند  تکنیک های -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5هجلس

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

خالصه جلسهه قبهل و   مرور خالصه جلسه قبل  10

 رفع اشکاالت 

ارائههههههه یکههههههی از 

 دانشجویان

- 

25 

 

مرحلههه اول برنامههه  - تعریف نیازسنجی

ریههههزی مههههداخالت 

 ارتقایی

 نوعی گرد آوری داده -

 تشخیص مشکالت -

سخنرانی برنامه ریهزی 

 ه اسههههتفاده ازشههههد

نمههایش  -پاورپوینههت

 فیلم

 پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم

10   

 اه تاستراحت کو

  

 -تکنیک های توافق  - تکنیک های نیازسنجی 35

 محور

)Delphi Method, 

Fishbowl،Telstar( 

 

تکنیک های مسئله   -

 محور، مشکل محور

 

(Critical Incident, 

fault Tree, Key 

Tasks Assessment , 

سخنرانی برنامه ریهزی 

شههههده اسههههتفاده از  

 پاورپوینت

 پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم
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Job Analysis) 

 

جمههع بنههدی ، رفههع اشههکال  و  10

 حضور و غیاب 

تکرار رئهوس مطالهب  

 تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریهزی 

شههههده اسههههتفاده از  

 پاورپوینت

 پرسش و پاسخ

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

ز فراگیر انتظار می رود:ا رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .چگونگی تعیین اولویت مشکالت بهداشتی را توضح دهد -

 شناختی(هدف . )مشکل بهداشتی را تحلیل نماید -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

جلسهه قبهل و   خالصه مرور خالصه جلسه قبل  15

 رفع اشکاالت 

ارائههههههه یکههههههی از 

 دانشجویان

- 

 اولویهههت  چگهههونگی تعیهههین 30

 بهداشتی تمشکال

مشههههههکل  -

بهداشههتی از 

دیگههههههههاه 

 مخاطبین

مشههههکل  - -

بهداشههتی از 

دیگههههههههاه 

 ذینفعان

بررسههههههی  -

 شاخص ها

سخنرانی برنامه ریهزی 

شههههده اسههههتفاده از  

بحههه   -پاورپوینهههت

 گروهی 

 پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم

 - - - استراحت کوتاه  10

سههههههههطح  - تحلیل مشکل بهداشتی  25

مشههههههکل 

 بهداشتی 

 پرسش و پاسخ 

 امتحان میان ترم
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ابعاد مشکل  -

 بهداشتی

تعیهههههههین  -

کننده ههای 

مشههههههکل 

 بهاشتی

جمههع بنههدی ، رفههع اشههکال  و  20

 حضور و غیاب 

تکرار رئهوس مطالهب  

 تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریهزی 

شههههده اسههههتفاده از  

 پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .مخاطب درگیر مشکل بهداشتی را تحلیل کند -

 شناختی(هدف . )تعیین کننده های مشکل بهداشتی از دیدگاه مخاطب را تحلیل کند  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب ضوع درسمو

خالصه جلسهه قبهل و   مرور خالصه جلسه قبل  15

 رفع اشکاالت 

ارائههههههه یکههههههی از 

 دانشجویان

- 

تحلیل مخاطب درگیهر مشهکل  30

 بهداشتی 

یژگههی هههای  -

مخاطهههههب 

درگیهههههههر 

  مشکل 

ویژگهههههی  - -

های جامعهه  

 دچار مشکل

سخنرانی برنامه ریهزی 

شههههده اسههههتفاده از  

پوینههههت بحهههه  پاور

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم

 - - - استراحت کوتاه  10

تعیههین کننههده هههای مشههکل  25

 بهداشتی

تعیهههههههین  -

کننده ههای 

 رفتاری

اههههههداف  - -

 اجرایی

سخنرانی برنامه ریهزی 

شههههده اسههههتفاده از  

نمههایش  -پاورپوینههت

 بح  گروهی -فیلم

 پرسش و پاسخ

 امتحان میان ترم
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رسهههههههم  - -

 ماتریکس

 اهداف تغییر -

ادومثهههههال  -

بهههههههههرای 

 ماتریکس

جمههع بنههدی ، رفههع اشههکال  و  10

 حضور و غیاب 

تکرار رئهوس مطالهب  

 تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریهزی 

شههههده اسههههتفاده از  

 پاورپوینت

 پرسش و پاسخ

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .ی را برشماردذی نفعان برنامه ریزی مداخالت ارتقای -

  فهرست کند. )هدف شناختی(افراد کلیدی را در برنامه ریزی مداخالت ارتقایی  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان -

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

خالصه جلسهه قبهل و   مرور خالصه جلسه قبل  15

 رفع اشکاالت 

یکههههههی از ارائههههههه 

 دانشجویان

- 

ذی نفعان برنامه ریزی  - 30

 مداخالت ارتقایی 

 

افراد -  

ساز نها  -   

جا عه -  

 پرسش و پاسخ 

 امتحان پایان ترم

 - - - استراحت کوتاه  10

افههراد کلیههدی را در برنامههه  - 25

 ریزی مداخالت ارتقایی

 رهبران محلی -

 سیاستمدارن  -

 رزشکاران  و-

 هنرمندان  -

راد خههههانواده و افهههه -

 فامیل

سخنرانی برنامه ریهزی 

شههههده اسههههتفاده از  

نمههایش  -پاورپوینههت

 بح  گروهی -فیلم

 پرسش و پاسخ

 امتحان پایان ترم

جمههع بنههدی ، رفههع اشههکال  و  10

 حضور و غیاب 

تکرار رئهوس مطالهب  

 تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریهزی 

شههههده اسههههتفاده از  

 پاورپوینت

 پرسش و پاسخ



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه
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