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 در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  اتارتباط نام درس :

 دارد ن  :همزمان ياپیش نیاز 

  ینظر نوع واحد :

 واحد ۲ تعداد واحد :

 آشنایی با مفاهیم و اصول ارتباطات و روشهای برقراری ارتباط در جوامع مختلف :هدف کلی درس

  شرح درس :

 ربهتدر هر چه  درسدانشجویان با الگوها و روشهای ارتباط فردی و گروهی، مستقیم و غیرمستقیم آشنا خواهند شد، ضرورت این درس در این 

اجرا  ،جوامع مختلف و برقراری ارتباط با آنها در جلب مشارکت و همکاری در برنامه ریزی، این ارتباطات و کمک به شناسایی بهتر برقرار شدن 

 .و ارزشیابی برنامه های بهداشتی است

 (ساعت نظری ۴۳ )رئوس مطالب

  تعریف و اهمیت ارتباط 

 چه علم ارتباطات در ایران و جهان ختاری 

 یر تحول ارتباط در جامعه س 

  جامعه شناسی ارتباط 

  انواع ارتباط 

 رتباطالگوهای ا 

  ارتباط با رسانه های جمعی 

  وفق معوامل مؤثر در یک ارتباط 

  ارتباطمراحل 

  جامع باطی رتااستراتژی 

 

 منابع درس

 پچا ندکتر محسنیان راد، ایران شناسی آخری 

 WHO, Communiction Skills. Latest Edition  

 Graff and Elder.Elizabeth Communication for health and babviour change: A developing 
perspectives Latest Edition  

 I lubely.J. Communicating health. Latest Edition  

 Schiavo R. Health communication. From theory to practice. Latest Edition  

 Northouse G and Northouse L. Health communication: Strategies for health 
professionals, Latest Edition 

 :شیوه ارزيابی دانشجو

 امتحان میان ترم و امتحان پایان ترم -تکالیف )پروژه های درسی(  -کالسی  ارزشیابی فعالیت های -حضور منظم در کالس 



 پژوهشی تخصصی دکترای دانشجویان ویژه پیشرفته اپیدمیولوژی و زیستی آمار: واحد عنوان

 جلسه 11در طی  واحد ۲ :واحد تعداد

 

 :آموزشی اهداف

 :بتوانند دوره پایان در فراگیران رود می انتظار

  نمایند تعریف را متغیرها انواع .1

  کنند بیان را ها داده آنالیز شیوه با آنها ارتباط و مهم های توزیع .۲

  بشناسند را نمونه حجم محاسبه روش .۴

  نمایند محاسبه را آن های شاخص و بشناسند را توصیفی آمار .۳

  کنند بیان را مختلف جمعیتهای در سالمت وقایع سازی استاندارد نحوه .5

  نمایند بیان را آن کاربردهای و کرده تعریف را متغیره تک آنالیز .1

  دهند انجام را شده بندی طبقه های داده برای برجدول مبتنی آنالیز .7

  دهند انجام و شناخته را متغیره تک واریانس آنالیز .8

  دهند انجام و شناخته را متغیره چند واریانس آنالیز .9

  کنند بیان را تحلیل این انجام نحوه و شناخته را همبستگی مبانی .11

  نمایند تعریف را مدلی غیر آنالیز با آن تفاوت و نمایند بیان را رگرسیون تحلیل اصول .11

  دهند انجام و بشناسند را خطی رگرسیون .1۲

  دهند انجام و بشناسند را لجستیک رگرسیون .1۴

  دهند انجام را مایر کاپالن آنالیز و شناخته را عمر جداول .1۳

  دهند انجام کاکس رگرسیون شیوه به را بقا آنالیز .15

 تمرین حل گروهی، کار کالسی، سخنرانی :آموزشی های روش

 عناوين درس جلسه

 انواع متغیرها 1

 انواع توزیع ها 2

 محاسبه حجم نمونه 3

 توصیفیآمار  4

 اصول استاندارد سازی 5

 آنالیز تک متغیره 6

بندی شده طبقه های داده برای برجدول مبتنی آنالیز 7  

 متغیره تک واریانس آنالیز 8

 متغیره چند واریانس آنالیز 9

 همبستگی 11



  رگرسیون اصول 11

 خطی رگرسیون 12

 1لجستیک رگرسیون 13

 ۲رگرسیون لجستیک 14

 مایر کاپالن و عمر جداول:  بقا آنالیز 15

 کاکس رگرسیون:  بقا آنالیز 16

 

 کالسی فعالیت ارزیابی و کتبی آزمون : دانشجويان ارزيابی نحوه

 : منابع

 افضلی ملک حسین دکتر محمد، کاظم دکتر بهداشتی؛ های شاخص و آماری های روش  

- Statistical methods in Epidemiology. Harold A. Kahn, Christopher T. Sempos 

- Applied Linear Statistical Models. Michael H. Kutner, John Neter, Chris J. Nachtsheim 

- Regression Modeling Strategies. Frank Harrell. 

- Logistic Regression. David G. Kleinbaum. 

- Survival Analysis. David G. Kleinbaum. 

- An introduction to categorical data analysis. Alan Agresti 

  



 برنامه ریزی مداخالت آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  نام درس:

 دارد  پیش نیاز با همزمان :

 واحد عملی(  1-واحد نظری ۲) ۴تعداد واحد :

 عملی -نظری  نوع واحد :

 :اهداف کلی درس

 مداخالت ارتقاء سالمت آشنایی فراگیر با مراحل برنامه ریزی 

 ایجاد مهارت در طراحی مداخالت ارتقاء سالمت 

 :شرح درس

 .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

 ساعت عملی(  34 –ساعت نظری  34رئوس مطالب )

 عاریف، مفاهیم و اصول برنامه ریزی ت 

  ویژگیهای برنامه ری زی سوفق ارتقاء سالمت 

 سبک ها و رویکردهای مختلف، به برنامه ریزی مداخالت ارتقاء سالمت 

 انواع برنامه ریزی 

  برنامه ریزی استراتژیک 

  برنامه ریزی پروژه 

 برنامه ریزی عملیاتی 

 برنامه ریزی شاهد محور 

  مشارکتیبرنامه ریزی 

 مراحل برنامه ریزی: 

  تعریف نیاز و نیازسنجی 

  تعیین و تحلیل مشکل()تعیین اولویت 

 تحلیل جامعه و مخاطب 

 تحلیل ذینفعان و افراد کلیدی 

 تحلیل مشخصه های دینی و بومی جامعه 

 تحلیل منابع و امکان سنجی 

  هدف گذاری 

 تراتژی های عملیانتخاب نظریه ها، الگوها و چهارچوب های نظری مداخله و اس 

  تغیر رفتار فردی تغییر ساختاری و محیطی اجتماعی فرهنگی و جلب مشارکت(-آموزشی )تعیین نوع مداخله 



 تعیین منابع 

 برنامه ریزی برای اجراء 

 برنامه ریزی برای پایش و ارزشیابی برنامه 

 طراحی یک برنامه مداخله ای با توجه به مبانی دینی و بومی 

 شورهاتجارب موفق سایر ک 

 مثالهایی از مطالعات موردی انواع برنامه ریزی 

 :منابع درس
1. Bartholomew LK. Parcel GS. Kok G. gottlieb NH.Planning health promotion approach. Latest Edition  
2. Kemmd.close A. (1995). Health Promotion: Theory and Practice. Latest Edition 
3. Green LW. Kreuter MW. Health Promotion Planning: An Educational and Environmental Approach. Latest 

Edition  
4. Hawe P. Degling D. Hall J. Evaluating Health Promotion: A health workers guide. Latest Edition 
5.  Coppel S. King L. Noort M. Gal S. Program Management Guidelines for Health Promotion. Latest Edition  
6. Keith Tones, Jackie Green Health Promotion: Planning and Strategies. Latest Edition 
7. Bonni C. Hodges, Donna M. Videto. Assessment and Planning in Health Programs. Latest Edition  
8. James F. McKenzie, Brad L. Neiger, Rosemary Thackeray. Planning, Implementing, and Evaluating Health 

Promotion Programs: A Primer. Latest Edition  
9. Gary D. Gilmore and M. Donald Campbell. Needs and Capacity Assessment Strategies for Health 

Promotion and Health Education. Latest Edition  
10. Lori Gagliardi Dental health education: Lessons for planning and implementation. Latest Edition.  
11. Bonni C. Hodges. Assessment and planning in health programs. Latest Edition  
12. Margaret Thorogood. Evaluating health promotion: Practice and methods. Latest Edition  
13. Derek Rutter Changing health behavior: intervention and research with social cognition models. Latest 

Edition 
 شیوه ارزيابی دانشجو: 

 امتحان میان ترم و امتحان پایان ترم -تکالیف )پروژه های درسی(  -ارزشیابی فعالیت های کالسی  -حضور منظم در کالس 

 

  



 پیشرفته تحقیق روش :واحد عنوان

 ساعتی دو جلسه 16 معادل واحد 2 د:واح تعداد

 :آموزشی اهداف

 :بتوانند دوره پايان در فراگیران رود می انتظار

 .کنند تعریف را هریک و برده نام را بیماری وقوع های اندازه .1

 .دهند توضیح اپیدمیولوژیک مطالعات در را آنها انواع کاربرد و بشناسند را ها بیماری با خطر عوامل همراهی های اندازه .۲

 و بشناسند را ای( مداخله و گروهی هم شاهدی، مورد مقطعی، توصیفی، مطالعات) اپیدمیولوژیک مطالعات اصلی انواع .3

 .دهند توضیح آنها معایب و مزایا همراه به را هریک کاربرد موارد

 .دهند توضیح اپیدمیولوژیک مطالعات در را آنها کنترل نحوه و آنها انواع و منطم خطای تصادفی، خطای .۳

 .دهند توضیح مختلف مطالعات در را آنها کنترل نحوه و اطالعات سوگیری و انتخاب سوگیری انواع .5

 .بدانند کمی و کیفی های داده مورد در را آنها محاسبه نحوه و بشناسند را پایایی و روایی های شاخص .1

 .دهند توضیح را نمونه حجم محاسبه منطق و بدانند را یک هر کاربرد و مزایا گیری، نمونه های روش انواع .7

 و دهند توضیح را باقیمانده کنندگی مخدوش و کنندگی مخدوش کنترل های روش ، کنندگی مخدوش تعریف .8

 .کنند شناسایی مطالعه دریک را کننده مخدوش متغیر .9

 .گیرند فرا را تحقیقاتی پروژه یک مدیریت اولیه اصول .11

 .نمایند نقد را تحقیقاتی پروژه از منتج مقاله یک .11

 

 :مهارتی اهداف

 کوهورت مطالعه از حاصل اثر تعیین های شاخص محاسبه توانایی کسب .1

  شاهد مورد مطالعه از حاصل اثر تعیین های شاخص محاسبه توانایی کسب .2

 تشخیصی های تست ارزیابی های شاخص محاسبه توانایی کسب .۴

 سالمت وقایع گیری اندازه های شاخص محاسبه توانایی کسب .۳

 آنها کنترل های راه و گرها مخدوش شناخت های روش شناسایی توانایی کسب .5

 ها داده آماری های آنالیز برای مناسب های تست شناسایی توانایی کسب .1

 آنها با برخورد راهای و مطالعات احتمالی خطاهای شناسایی توانایی کسب .7

 

 تمرین حل گروهی، کار کالسی، سخنرانی :آموزشی روشهای

 دروس عناوين

 درس کلیات دانشجویان، اولیه ارزیابی دوره، اهداف و مقدمه .1



 کارگروهی با همراه ، )... و بروز شیوع، میزان، تناسب، نسبت،( سالمت وقایع گیری اندازه های شاخص .۲

 کارگروهی با همراه اپیدمیولوژیک مطالعات در رابطه سنجش ابزار .۴

 گروهی کار با همراه ، )تشخیصی تستهای پایایی و روایی ارزیابی( غربالگری .۳

 }اکولوژیک ،)توصیفی،تحلیلی (مقطعی (1 مطالعات انواع .5

 کارگروهی با همراه ، )بالینی کارآزمایی( 2 مطالعات انواع .1

 )کوهورت( 3 مطالعات انواع .7

 گروهی کار با همراه ، )شاهدی  مورد( 4 مطالعات انواع .8

 کارگروهی با همراه ، اپیدمیولوژیک مطالعات در خطا انواع .9

 اپیدمیولوژیک مطالعات در آن با مقابله راههای و کنندگی مخدوش اثر .11

 )... و پرسشنامه( اطالعات آوری جمع ابزار و روشها .11

 نمونه حجم محاسبه مفاهیم گیری، نمونه های روش .1۲

 ها داده تحلیل و تجزیه طرح .1۴

 ثانویه مطالعات .1۳

 تحقیقاتی مقاله یک نقد .15

 

 کالسی فعالیت ارزیابی و کتبی آزمون دانشجويان:  ارزيابی نحوه

 :منابع

 پزشكی علوم دانشگاه اساتید - پزشكی علوم در کاربردی های پژوهش شناسی روش :کتاب

 تهران

- Epidemiology: Beyond the Basics. Moyses Szklo, Javier Nieto. 

- Epidemiology, by Leon Gordis 

 

  



 ( تعیین کننده های اجتماعی سالمتسمینار ) نام درس ؛

 ندارد  همزمان : ياپیش نیاز 

  1 تعداد واحد :

 عملی نوع واحد:

 اهداف کلی

 ل در مباحث روز و مهم آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ستقانجام مطالعه ، م 

 ون علمیمتی و مرور تحلیلی دبکارگیری تفکر انتقا 

 شرح درس : 

در این درس علی فراگیران بطور مستقل روی یکی از مباحث و موضوعات مهم و به روز آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت مطالعه جامعی نموده 

 .و نتیجه مطالعات خود را در قالب یک طرح تحلیلی و انتقادی بصورت گزارش کتبی و نیز شفاهی ارائه می نمایند

 

 ساعت عملی(: 34رئوس مطالب )

 یکی از مباحث و موضوعات مهم و به روز آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

  :شیوه ارزيابی دانشجو

 تکالیف)پروژه های درسی( –فعالیت های کالسی  ارزشیابی -حضور منظم در تاالس 

 

  



 (Scientific Writing)نویسی و نگارش مقاله  گزارش و سازی مستند  :واحد عنوان

 واحد عمومی ۲ واحد: تعداد

 طرح تهیه گزارش نویسی، مقاله بر مشتمل علمی، نگارش مراحل و اصول باره در ضروری های دانستنی کسب :آموزشی اهداف

 ها آن با مرتبط اخالقی اصول چنین هم و ها، نامه پایان و تحقیقاتی های

 تهیه نویسی، مقاله بر مشتمل علمی، نگارش مراحل و اصول باره در ضروری های مهارت کسب :مهارتی اهداف

 ها آن با مرتبط اخالقی اصول چنین هم و ها، نامه پایان و تحقیقاتی های طرح گزارش

 عملی و تئوری آموزشی: های روش

 

 تحقیقاتی طرح گزارش و نامه پایان تهیه  علمی نگارش کلیات 1

 آنها ارزیابی نحوه و علمی مقاالت انواع ۲

 اصیل ی مقاله در اجرا روش نگارش شیوه ۴

 اصیل ی مقاله در نتایج نگارش شیوه ۳

 اصیل ی مقاله در خالصه و بحث مقدمه، نگارش شیوه 5

 EndNote (1)افزار  نرم با آشنایی و نویسی رفرانس نحوه 1

 EndNote (2)افزار  نرم با آشنایی و نویسی رفرانس نحوه 7

 EndNote (3)افزار  نرم با آشنایی و نویسی رفرانس نحوه 8

 مقاله انتشار مراحل 9

 سنجی علم کلیات 11

 کلیات  سیستماتیک مرور 11

 مقاله نگارش در مهم نکات  سیستماتیک مرور 1۲

 گرامری نکات برخی و کلمات انتخاب نگارش، های شیوه 1۴

 علمی نگارش در اخالقی اصول 1۳

 

 :دانشجويان ارزيابی نحوه

 )سوم یک( مقاالت نقد و عملی کار کوتاه، های آزمون بر مشتمل ترم طول در ارزیابی 

 )سوم دو( ترم پایان کتبی امتحان 

 
Some References: 

Peat J, Elliott E, Baur L, Keena V. Scientific writing: easy when you know how: BMJ 

books; 2007. 

Hall GM. How to write a paper: BMJ books; 2008. 

  



 پژوهشگران برای ارتباطی های مهارت رس: د عنوان

 پژوهش تخصصی دکتری دانشجویان :هدف گروه ندارد                                                   پیشنیاز:

 2واحد:   تعداد

 :اجرا محل 

 شود.(: درج مدرسین شرايط بخش اين علمی )در هیئت اعضای
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 مقدمه-1

 به می باشد پژوهشگران علمی دانش کننده تکمیل و پژوهش اجرای محور حول آموزشی محتوی این نظر مد ارتباطی های مهارت

 مربوط های المللی، مهارت بین پژوهشگر یک برای علمی خصوصیات بودن دارا بر عالوه تحصیلی مقطع این التحصیالن فارغ که نحوی

 .باشند داشته نیز را خود ای منطقه محلی شرایط و المللی بین استانداردهای به توجه با را پژوهش در ارتباطات و مدیریت به

 این به عناوین مربوط و ها سرفصل اهم .شود می شامل را عملی آموزشی محتوای درصد 25 و تئوری صورت به درس این درصد 75

 در دانشگاهها و ها سازی سازمان توانمند هدف با آموزشی های دوره که باشد می Vitae آموزشی گروه آموزشی های برنامه از درس

 دانشگاه، 150 از بیش با حاضر در حال و است انتفاعی غیر موسسه یک گروه این .نماید می برگزار عالی پژوهشگران پرورش جهت

 Researcher Developmentبرنامه Vitae راهبردی های استراتژی از یکی .دارد رسمی همکاری درانگلستان، عمدتا

Framework (RDF)های ویژگی و رفتاری های مهارت دانش،استراتژی  این .است یافته تطبیق توسعه حال در کشورهای برای که 

 مختلف آموزشی موضوعات ها، ویژگی از یک هر نظر برای مورد اهداف به رسیدن برای و نموده تدوین را پژوهشگران برای نیاز مورد

 نحوه جمله از مختلفی موضوعات که است پژوهشگران برای های ارتباطی مهارت RDF اصلی محور چهار از یکی .کند می پیشنهاد را

 و رسانه با ارتباط مخاطبان، برای پژوهش نتایج انتشار نحوه ها، پژوهش مستندات اصلی نگارش نحوه پژوهش، نفعان ذی با مذاکره

 دانش مبانی پژوهش، انجام در پژوهشگر فردی های مهارت به مربوط موضوعات محورهای دیگر در همچنین .شود می شامل را ...

شود.  می شامل را پژوهش در بودجه و مالکیت اخالقی، موضوعات مانند پژوهش در خاص و موضوعات ها داده آنالیز و متدولوژی

 (1)شکل

 و منابع از ارتباطی، های مهارت محور بر تاکید با RDF آموزشی برنامه محورهای از استفاده بر عالوه آموزشی برنامه این تدوین در

 های مهارت موضوع با های کتاب و پژوهشی مقاالت شود، می تدریس آن در واحد این که دانشگاههایی در درس، این های سرفصل

 .است شده استفاده نیز پژوهش در ارتباطی

 اهداف کلی: -2

 پژوهش نفعان ذی با موثر ارباط برقراری نحوه و پژوهش انتهای و حین آغاز، در ارتباطی های مهارت افزایش - 

 ويژه: اهداف -3

 موثر ارتباط و ارتباط تئوری مبانی مورد در دانشجویان دانش ارتقا -



 تحقیق اجرای و مدیریت در ارتباطی های مهارت ارتقا -

 الکترونیک فضای در ای حرفه ارتباط های مهارت ارتقا -

 مخاطب خصوصیات به توجه با آموزش و مطالب ارایه در ارتباطی های مهارت ارتقا -

 مخاطب خصوصیات به توجه با ای حرفه نگارشی های مهارت ارتقا -

 .شود درج بخش این در تدریس، جلسهی هر درسهای درطرح نظر مورد اختصاصی اهداف تمامی

 :شناختی ی حیطه در ويژه اهداف 1-3

 موثر ارتباط تئوری اصول و مبانی از آگاهی -

 پژوهش در مخاطب اهمیت و تحقیق نتایج کردن کاربردی اصول و مبانی از آگاهی -

 تحقیق مدیریت های مدل و پروژه مدیریت مبانی از آگاهی -

 کارگروهی و همکاران با ارتباط اصول از آگاهی -

 نامه پایان حیطه در مشاور و راهنما اساتید با ارتباط نحوه و ها مسوولیت از آگاهی -

 .... و رسانی اطالع هماهنگی، تقاضا، دعوت، مانند مختلف های زمینه در الکترونیک های پیام ارسال نحوه از آگاهی -

 اجتماعی شبکه مختلف کارکردهای و خصوصیات از آگاهی -

 فردی و گروهی چهره به چهره های موقعیت در مطلب ارایه مختلف اصول و ها روش شناخت -

 نتایج و گزارش ارایه و پژوهش به مربوط مستندات و متون نگارش علمی اصول و المللی بین استانداردهای از آگاهی -

 مخاطب انواع برای پژوهش -

 جمعی های رسانه با ارتباط نحوه اصول و جمعی های رسانه شناخت -

 پژوهش در و عام صورت به مذاکره اصول شناخت -

 نقادانه تفکر اصول پژوهش، در تخلفات علمی، مطالب جستجوی نجوه مانند پژوهش محور حول مختلف موضوعات شناخت -

 مسئله حل و

 :نگرشی حیطه ی در ويژه اهداف 2-3

 ای حرفه مختلف های موقعیت در ارتباطی اصول گرفتن نظر در -

 تحقیقاتی های پروژه در پژوهش نتایج کردن کاربردی مالحظات گرفتن نظر در -

 تحقیقاتی های پروژه انجام در تحقیق مدیریت ای حرفه استانداردهای به توجه -

 ها پژوهش در مختلف همکاران اختیارات و ها مسوولیت حدود گرفتن نظر در -

 گروهی و فردی مجازی های پیام ارسال نگارشی اصول به توجه -

 چهره به چهره صورت به پژوهش نتایج ارو اصول به توجه -

 هدف اساس بر تحقیق به مربوط مستندات تهیه در شده شناخته المللی بین های فرمت و ها استاندارد گرفتن نظر در -

 مستند

 مخاطب انواع و مربوطه -

 تحقیق نتایج یا تحقیق گزارش ارایه در جمعی های رسانه با ارتباط اصول گرفتن نظر در -



 پژوهش نفعان ذی با ارتباط برقراری در مذاکره اصول به توجه -

 :)درسی واحد بودن عملی صورت در( حرکتی روانی حیطهی در ويژه اهداف 3-3

 تحقیقاتی های پروژه در پروژه مدیریت استاندارد های روش از استفاده -

 دانشجویان برای راهنمایی و گروه مدیریت اصول رعایت و همکاران اساتید، با ارتباط نحوه رعایت -

 پژوهش حوزه در مختلف های زمینه در الکترونیک های پیام ارسال و تهیه -

 چهره به چهره های موقعیت در مطالب ارایه اصول رعایت -

 مخاطب انواع و مربوطه مستند هدف اساس بر تحقیق به مربوط مستندات نگارش اصول رعایت -

 

 شود ارئه آموزشیاران توسط میتواند که محتوا از بخش آن به اشاره با عنوان هر پیشنهادی فعالیتهای و محتوا -4

 :)تكمیلی تحصیالت دانشجويان(

 آموزشی: راهبردهای -5

 گزارش و عملی کار سمیناری، ارایه سخنرانی، های روش شامل و باشد می محوری دانشجو و محوری ازاستاد تلفیقی آموزشی راهبرد

 .بود خواهد ... و بازی نقش آن،

 آموزشی: روشهای -6

 سخنرانیتعاريف:  اهداف، مقدمه،

 ، و گزارش پژوهش مدیریت محتوای عملی کار سخنرانی، فیلد:  در ديگران با کارکردن برای نیاز مورد ارتباطی های مهارت

 پژوهش همکاران با ارتباط برقراری نحوه بازی نقش

 فعالیت های به مربوط عملی کار سخنرانی، الكترونیک:  فضای در ديگران با کارکردن برای نیاز مورد ارتباطی های مهارت

 پژوهش حوزه در الکترونیک

گزارش تحقیق  نحوه به مربوط عملی کار و چهره به چهره ارایه به مربوط کارعملی سمینار، سخنرانی، :گروهی ارتباطی های مهارت

 رسانه با ارتباط بازی نقش عملی کار مخاطب، نوع حسب به

 پژوهش در فردی های مهارت به مربوط عملی کار آموزشی، سخنرانی :فردی ارتباطی های مهارت
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  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت نظریه ها و الگوهای: نام درس

 : ندارد  پیش نیاز با همزمان

  ۲ :تعداد واحد

 رینظ نوع واحد :

 :هدف کلی درس

رفتار و ارتقاء بهداشت  قش آن در تغییرنسالمت و مدل های رفتار و  ءو آموزش بهداشت و ارتقا جتماعا فلسفه پرورش انسان در ابساختن دانشجویان آشنا 

 هعجام

  شرح درس

الم انسان تار سباتوجه به اهمیت آشنایی با اصول و فلسفه تعلیم و تربیت و یادگیری در پرورش انسان سالم در اجتماع بعنوان انسانی آشنایی به ابعاد رف

د جایگاه نقش و ضرورت آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت را در سالمت ضروریست. این موضوع مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا بدینوسیله دانشجویان بتوانن

یم ر ترسنموده و زمینه توجه به عوامل موثر در شکل گیری رفتار و تغییر آن را در فرد، گروه و جامعه دریافته و برای آن الگو و مدل تفییر رفتا کجامعه در

یر و ارتقاء رفتار های بهداشتی و سالم در افراد در کلیه غبهداشت و ارتقاء سالمت در جهت حفظ ، تچنین باتوجه به اینکه تدوین هر برنامه آموزش منمایند ه

ا مدلها ، الگوی فردی و گروهی و اجتماعی بسطوح مختلف و گروههای هدف اجتماعی بر پایه چارچوب ذهنی علمی و مطمئن ضروری است. لزوم آشنایی 

  .بسزایی برخوردار است آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت از اهمیت

 ساعت نظری(: 51رئوس مطالب )

 شت بهداسالمت و اموزش  درو نقش آن اصول تعریف فلسفة  -

تعریف و مفاهیم آموزش بهداشت )آگاهی، نگرش و اعتقاد، وقنار، انگیزه ، ادراک ،  -آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،تاریخچه بهداشت عمومی -

 باور ...(

 ...( ود سبک زندگی وببه ئولیت پذیری، ، مساتحاد، توانمندسازی ،مشارکت ،حمایت)تعریف و مفاهیم ارتقای سالمت  -

 اهداف و و نظارت آموزش بهداشت و ارتقای بهداشت -

 نقش کاربردی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در علوم بهداشتی -

 بهداشت  آموزشآشنایی با مدلهای مطالعه رفتار در  -

 ی با مدلهای ارتقاء سالمتآشنای -

 در آموزش بهداشت  برنامه ریزی -

 کار برد تئوری های بادگیری در آموزش به امتدت -

 مباحث جدید، در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت -

 مدیریت در ارتقای سالمت و آموزش بهداشت -
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