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

 
  خدمات بهداشتی و آموزش بهداشتگروه آموزشی:          بهداشت دانشکده:
  کارشناسی بهداشت عمومی حصیلی:ت يرشتهو مقطع  
    نظري  د:نوع واح  2         :تعداد واحد                       و ارتباطاتآموزش بهداشت نام درس: 
 ندارد یش نیاز:پ   

  دانشکده بهداشت  مکان برگزاري:        8-10- :ساعت سه شنبه زمان برگزاري کالس: روز
مدرسین (به ترتیب     دکتر مرتضی منصوریان  مسئول درس:  13  تعداد دانشجویان:

  حروف الفبا):
  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:

وس اصلی جهت آسنایی دانشجویان رشــته بهداشــت عمــومی بــا نیــاز ســنجی آموزش بهداشت یکی از در
آموزشی، تدوین برنامه اموزشی، اجراي و ارزشیابی برنامه آموزشی می باشــد. اهمیــت آموزشــی بهداشــت و 
ارتباطات در سطوح اولیه، ثانویه و ثالثیه پیشگیري و ارتقا سالمت جامعه مبین اهمیت ارائه این درست براي 

  یان کارشناسی بهداشت عمومی می باشد.دانشجو
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
  و روشهاي آموزش بهداشت و ارتباطاتآشنایی  دانشجویان با اهمیت، اهداف واصول 

  
  (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 

و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است شفاف تر  نسبت به اهداف کلی روشن تر و 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.

  
  دانشجویان پس از گذراندن این واحد باید: 

  رح دهند.را شو تعاریف اموزش بهداشت تحوالت آموزش بهداشت تاریخچه و  - 1
 شرح دهند. و اصول آموزش بهداشتاهداف   - 2

 درسطوح مختلف پیشگیري را شرح دهند.و نقش مربی آموزش بهداشت را اهمیت آموزش بهداشت   - 3

 مسائل و مشکالت آموزش بهداشت  را بیان نمایند.  - 4

  مختلف آموزش بهداشت را شرح دهند. و روش هاي رویکردهاي - 5
 ا شرح دهند.ربهداشت آموزش  فرایند نیاز سنجی - 6

 آموزش بهداشت را نام ببرند.رفتار بهداشت و مراحل تغیر رفتار در  - 7

 را شرح دهد.مستقیم و غیر مستقیم پیام بهداشتی و روشهاي مختلف انتقال پیام  - 8

 اهمیت یادگیري را شرح دهند.        - 9

 ریف یادگیري را بیان نمایند.اتع  - 10
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 عملکرد و زمینه فعالیت را لیست نمایند.     انواع برنامه ریزي آموزش بهداشت بر اساس نحوه  - 11

 شرح دهند. فرایند برنامه ریزي مداخالت آموزش بهداشت  را - 12

 اهمیت تعیین اهداف در تدوین برنامه آموزش را شرح دهند.     - 13

 آموزش بهداشت را شرح دهند.و محتواي برنامه منابع   - 14

 را شرح دهند. ، نگرشی و روانی حرکتیحوزه حیطه شناختی - 15

 اریف و مبانی ارتباطات در آموزش بهداشت را شرح دهدتع - 16

 مدلهاي ارتباطات را شرح دهد -17

  
 
  
 
  

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

 √ )TBLیادگیري مبتنی بر تیمPBL(  )یادگیري مبتنی بر حل مسئله(    √بحث گروهی
  ----------------- (لطفاً نام ببرید) سایر موارد

  
  
 

  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:
تهیه یک برنامه آموزشی با توجه به نیاز هاي آموزشی مدرسه براي گروه هاي مختلف سنی و جنسی دانش آموزان و 

  اولیا مدرسه با توجه به اولویت ها و نیاز هاي تعیین شده و ارائه این برنامه در کالس درس 
  

  وسایل کمک آموزشی:  
      √پروژکتور اسالید    خته و گچت    وایت برد
  -------------- ببرید) لطفاً نام(  سایر موارد

  
  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد ٢٠آزمون میان ترم      نمره درصد ٥٥آزمون پایان ترم      
 نمره درصد ٢٠انجام تکالیف       نمره درصد ٥س شرکت فعال در کال  

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

  نوع آزمون
    غلط -صحیح  جور کردنی           √ايچندگزینه        پاسخ کوتاه     تشریحی
  ----------- (لطفا نام ببرید) سایر موارد
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  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه

  :منابع انگلیسی -
ü چاپی 

  
  

 
  بع فارسی:منا

ü چاپی 

ü ترجمه حلم سرشت و دل پیشه -آموزش بهداشت و ارتباطات، راما چاندارن و دراما لیندان 
ü ساروخانی -جامعه شناسی ارتباطات 
ü محسن صفاري و داود شجاعی زاده -اموزش بهداشت و ارتباطات 
ü  

  
 

  
  
  

 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه

  دکتر مرتضی منصوریان   ت آموزش بهداشت را بر اساس تاریخچه شرح دهند.سیر تحوال  1
  دکتر مرتضی منصوریان  تعاریف آموزش بهداشت را شرح دهد.   2
  دکتر مرتضی منصوریان  شرح دهند. WHOاهداف آموزش بهداشت را از نظر    3
  دکتر مرتضی منصوریان  اصول آموزش بهداشت را شرح دهند.   4
آموزش بهداشت و نقش مربی آموزش بهداشت را اهمیت    5

 درسطوح مختلف پیشگیري را شرح دهند.

  دکتر مرتضی منصوریان 

  دکتر مرتضی منصوریان  مسائل و مشکالت آموزش بهداشت  را بیان نمایند.   6
  دکتر مرتضی منصوریان   رویکردهاي مختلف آموزش بهداشت را شرح دهند.  7
  دکتر مرتضی منصوریان  ا نام ببرند.روشهاي آموزش بهداشت ر   8
  دکتر مرتضی منصوریان  پیام بهداشتی و روشهاي مختلف انتقال پیام را شرح دهد.  9
  دکتر مرتضی منصوریان  اهمیت یادگیري را شرح دهند.         10
  دکتر مرتضی منصوریان  تعاریف یادگیري را بیان نمایند.   11
  دکتر مرتضی منصوریان  برنامه آموزش را شرح دهند.     اهمیت تعیین اهداف در تدوین  12
  دکتر مرتضی منصوریان  حوزه حیطه شناختی، نگرشی و روانی حرکتی را شرح دهند.   13
  دکتر مرتضی منصوریان انواع برنامه ریزي آموزش بهداشت بر اساس نحوه عملکرد و   14
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 زمینه فعالیت را لیست نمایند.     

  دکتر مرتضی منصوریان  سنجی آموزش بهداشت را شرح دهند. فرایند نیاز  15
تعیین اهداف آموزش را شرح برنامه ریزي آموزشی و فرایند    16

 دهند.

  دکتر مرتضی منصوریان 

  دکتر مرتضی منصوریان  مبانی و اهداف ارتباطات را شرح دهد  17
 


