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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:

 و ارتقا سالمت آموزش بهداشت  PhD حصیلی:ت یرشتهو مقطع  

  نظری  د:نوع واح  2         تعداد واحد:                      ارتقا سالمت نوجوانان و جوانان نام درس: 

 ندارد یش نیاز:پ   

 دانشکده بهداشت  مکان برگزاری:     8-11- :ساعتشنبه  چهار زمان برگزاری كالس: روز

مدرسین )به ترتیب   دكتر مرتضی منصوریان مسئول درس: 4 :تعداد دانشجویان

 حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 
 

در این درس فراگیارن با طراحی، اجرا و ارزشیابی برنام های جامعه ارتقا سالمت نوجوانان و جوانان در سطوح 
 مختلف فردی و سازمان یآشنا می شوند.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 توانمند سازی فراگیران در نقد و ارزشیابی :
 اجزای ارتقا سالمت نوجوانان و جوانان -

سالمت نوجوانان و جوانان و راه های پیشگیری از اینن عوامنل و مفاف نت در  عوامل تهدید کننده -
 آنهابرابر 

 نوجوانان و جواناننقش سازمان های دولتی و غیر دولتی در ارتقا سالمت  -

 تاثیر متقابل سالمت نوجوانان و جوانان  -
 در ارتقا سالمت خانواده و جامعه   -

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

و محورهای است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

كه است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی اصلی برنامه را نشان می دهد.

 (.انددر واقع همان اهداف رفتاری 

 گذراندن این واحد باید:  دانشجویان پس از
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 نوجوانان و جوانان تعاریف و مفاهیم ارتقا سالمت  -1

 اهمیت و ضرورت ارتقا سالمت نوجوانان و جوانان و نقش آن در سالمت جامعه -2

 بررسی وضعیت سالمت نوجوانان و جوانان در ایران و جهان -3

 مشکالت و مسایل شایع نوجوانان و جوانان در ایران  -4

اجتماعی و اقتصادی در سطح كشورهای در حل توسعه و پیشرفته آسیب های  -5

 و تاثیر آن در سالمت نوجوانان و جوانان 

عومل تهدید كنده سالمت نوجوانان و جوانان: اعتیاد و روان گردان ها،  -6

خودكشی و خشونت، فرار از خانه، كودكان كار، الکلیسم، آسیب های نوپدید و 

... 

 نوجوانان و جواناندر ارتقا سالمت بررسی نقش سیاستگذاری ها  -7

 نقش خانواده و جامعه در ارتقا سالمت نوجوانان و جوانان -8

بررسی و نقد برنامه ای جامعه ارتقا سالمت نوجوانان و جوانان در سطح ملی و  -9

 بین المللی 

 اصول توانمند سازی نوجوانان و جوانان -11

 راهکار های موثر برای ارتقا سالمت نوجوانان و جوانان -11

 نوجوانان و جواناننقش سازمان های دولتی و غیر دولتی در ارتقا سالمت  -12

اصول برنامه ریزی جامع)طراحی، اجرا و ارزشیابی ( در ارتقا سالمت  -13

 نوجوانان و جوانان
 

 های تدريس:شیوه

 √پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   √سخنرانی

 √ (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  √بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

  نوجوانان و جوانانتهیه یک برنامه آموزشی با توجه به نیاز های آموزشی 
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 وسايل کمک آموزشی:  

   √پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 56آزمون پایان ترم   نمره درصد 02آزمون میان ترم 

 نمره درصد 6شركت فعال در كالس     نمره درصد 02انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 موننوع آز

  غلط -صحیح جور كردنی          √ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     √تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 

Moyse, k. promoting health in children and youth people. Last edition 

 

Bartholomew LK, parcel gs, kok G, Gottlieb nh. Planing health promotion program, 

an intervention maping, last eduition 
 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

  انتشارات دانشگاه تهران -دکتر محمد خداياری فرد –مسائل و مشکالت نوجوانان و جوانان 

  

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر مرتضی منصوريان  نوجوانان و جوانان تعاریف و مفاهیم ارتقا سالمت  1

اهمیت و ضرورت ارتقا سالمت نوجوانان و جوانان و نقش  2

 آن در سالمت جامعه

 دکتر مرتضی منصوريان 

 تر مرتضی منصوريان دک بررسی وضعیت سالمت نوجوانان و جوانان در ایران و جهان 3

 دکتر مرتضی منصوريان  مشکالت و مسایل شایع نوجوانان و جوانان در ایران  4
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آسیب های اجتماعی و اقتصادی در سطح كشورهای در  5

حل توسعه و پیشرفته و تاثیر آن در سالمت نوجوانان و 

 جوانان 

 دکتر مرتضی منصوريان 

انان: اعتیاد و روان عومل تهدید كنده سالمت نوجوانان و جو 6

گردان ها، خودكشی و خشونت، فرار از خانه، كودكان كار، 

 الکلیسم، آسیب های نوپدید و ...

 دکتر مرتضی منصوريان 

نوجوانان و بررسی نقش سیاستگذاری ها در ارتقا سالمت  7

 جوانان

 دکتر مرتضی منصوريان 

 دکتر مرتضی منصوريان  اناننقش خانواده و جامعه در ارتقا سالمت نوجوانان و جو 8

بررسی و نقد برنامه ای جامعه ارتقا سالمت نوجوانان و  9

 جوانان در سطح ملی و بین المللی 

 دکتر مرتضی منصوريان 

 دکتر مرتضی منصوريان  اصول توانمند سازی نوجوانان و جوانان 11

 تضی منصوريان دکتر مر راهکار های موثر برای ارتقا سالمت نوجوانان و جوانان 11

نوجوانان و نقش سازمان های دولتی در ارتقا سالمت  12

 جوانان

 دکتر مرتضی منصوريان 

نوجوانان و نقش سازمان های غیر دولتی در ارتقا سالمت  13

 جوانان

 دکتر مرتضی منصوريان 

اصول برنامه ریزی جامع)طراحی، اجرا و ارزشیابی ( در  14

 نانارتقا سالمت نوجوانان و جوا

 دکتر مرتضی منصوريان 

 دکتر مرتضی منصوريان  نوجوانان و جوانان تعاریف و مفاهیم ارتقا سالمت  15

 دكتر مرتضی منصوریان  ارائه برنامه های آموزشی توسط دانش آموزان 16

 دكتر مرتضی منصوریان  ارائه برنامه های آموزشی توسط دانش آموزان 17

 


