
  

 
 

 

 

 (COURSE PLAN)وره  طرح د

 
 

 

 مقدمه:

 آغاز آموزش بهداشت آن بخش از از مراقبت های بهداشتی است که بر تاثیر عوامل رفتاری سالمت تکیه نموده و با مردمی

می شود که سالم بوده و عالقمند به توسعه معیارهای سالمت فردی و اجتماعی هستند و به آنها در گسترش شیوه زندگی 

موثر در حفظ و ارتقای سالمت کمک می کند.آموزش بهداشت هرچند وظیفه ای است برای تمام مراقبین سالمت اما بدون 

 تاثیر آن امیدی داشت . اتکای به شواهد و رعایت استانداردها، نمی توان به

 
 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 

 سالمت ارتقاء و آموزش بهداشت اهداف و تعاريف  تاريخچه، -1

 بيماريها بهداشت در پيشگيري و مراقبت از آموزش نقش رويكردهاي سالمت و -2

 آموزشي آموزش، يادگيري و هدفهاي -3

 (1)انواع روشهاي آموزشي  -4

 ( 2) آموزشي روشهاي انواع -5

 بهداشت عمومی کارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:   بهداشت عمومی    گروه آموزشی:    بهداشت اوز            دانشکده :        

 واحد 2 :  تعداد واحد آموزش بهداشت و ارتباطات  :  نام درس

 نظرينوع واحد :

 10-12دوشنبه روز و ساعت برگزاري کالس:   نداردپيش نياز:

 دانشكده بهداشت  مكان برگزاري:

 

 دکتر راضيه ذوالقدرمسئول برنامه :  

 دکتر راضيه ذوالقدر حروف الفبا(:مدرسين) به ترتيب 

 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگري:            دکتر راضيه ذوالقدر : تهيه و تنظيم 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 



 جوامع با بهداشت آموزش -6

 با افراد بهداشت آموزش -7

 اوليه بهداشتي مراقبتهاي در بهداشت آموزش براي ريزي برنامه -8

 شتيانتقال پيام بهدا -9

  1وسايل کمک آموزشي  -10

  2وسايل کمک آموزشي  -11

 پژوهش و ارتقاء سالمت  -12

 بهداشت آموزش مربيان نقش و شبكه نظام-13

 

 هدف کلي 

 و اهداف آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  فيتعارتاريخچه، 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 ،نماید. بیان را بهداشت آموزش کاربرد دامنه و فلسفه ، اصول اهداف 

  .ارتقاء سالمت و مفاهیم مرتبط با آن را تعریف نماید 

  .با مفاهیم هماهنگی بین بخشی، سواد بهداشتی و توسعه فرهنگ جامعه آشنا باشد 

 هدف کلي 

 بيماريها بهداشت در پيشگيري و مراقبت از آموزش نقش رويكردهاي سالمت و

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 نماید. تبیین را رفتار بر گذار تاثیر عوامل و بهداشتی رفتار 

 نماید. تحلیل را بهداشت آموزش رویکردهای 

 تفسیر نماید. را پیشگیری مختلف سطوح در بهداشت آموزش نقش 

 هدف کلي 

 آموزش، يادگيري و هدفهاي آموزشي

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 بداند. را فعال یادگیری یک شرایط مهمترین 

 دهد. توضیح را آموزشی هدفهای تعیین ضرورت 

 نماید. بیان را رفتاری هدفهای ویژگیهای 

 بداند. را حرکتی روانی و عاطفی شناختی، اهداف ویژگیهای 

 هدف کلي 

 (1انواع روش هاي آموزشي )

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:
 بداند. را سخنرانی ریزی برنامه مراحل 

 کند. بیان را پانل ریزی برنامه مراحل 

 دهد. توضیح را گروهی بحث ریزی برنامه مراحل 



 بداند. را سمینار و سمپوزیوم کنفرانس، ریزی برنامه مراحل 

 هدف کلي 

 ( 2انواع روش هاي آموزشي )

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 بداند. را آموزشی کارگاه ریزی برنامه مراحل 

 نماید. بیان را عملی نمایش ریزی برنامه مراحل 

 بداند را نقش ایفای ریزی برنامه مراحل 

 هدف کلي 

 آموزش بهداشت با جوامع 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:
 بداند را جامعه تعریف 

 نماید بیان بهداشتی های برنامه در را افراد نمودن درگیر روشهای 

 دهد توضیح را بهداشتی بسیج یک سازماندهی روشهای 

 نماید تبیین را پروژه یک اجرای برای منابع بسیج 

 بیان نماید جامعه سالمت ارتقای در را بهداشتی کارکنان نقش 

 هدف کلي 

 آموزش بهداشت با افراد 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 بداند را مشاوره از مقصود 

 ببرد نام را مشاوره قوانین 

 دهد توضیح را انواع مختلف مشاوره 

 بیان کند را گیریها تصمیم در تسهیل روشهای 

 هدف کلي 

 اوليه بهداشتي مراقبتهاي در بهداشت آموزش براي ريزي برنامه

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 بداند را اطالعات آوری جمع روشهای 

 کند بیان را جامعه در بهداشتی مشکالت درك نحوه 

 نماید تبیین را عمل و اهداف اولویتها، اساس بر گیری تصمیم روشهای 

 دهد توضیح را ریزی برنامه روند 

 هدف کلي 

 شتيانتقال پيام بهدا       

  اهداف اختصاصي 



 دانشجو بايد بتواند:

 نماید بیان را انسانی ارتباطات در موثر عوامل 

 دهد توضیح را ارتباطات اصول 

 ببرد نام ارتباط در را مخل عوامل کاهش روشهای 

 کند تبیین سالمت ارتقاء در را ارتباطی وسایل نقش. 

 هدف کلي 

 1وسايل کمک آموزشي        

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:
 .کاربرد وسایل کمک آموزشی را در برنامه های ارتقا سالمت بداند 

 موارد استعمال پمفلت، پوستر و چارت در سیستم های سالمت بداند 

 اصول طراحی پمفلت ، پوستر و چارت را توضیح دهد . 

 هدف کلي 

 2وسايل کمک آموزشي        

  اهداف اختصاصي 

 بايد بتواند: دانشجو
 بداند سالمت سیستمهای در را اسالید استعمال موارد 

 بداند قدیمی پروژکتورهای برای را اسالید طراحی استانداردهای 

 بداند پوینت پاور برنامه در را اسالید طراحی اصول 

 چند اسالید را با هم مقایسه و نقاط قوت و ضعف را بیان کند  

 هدف کلي 

 پژوهش و ارتقاء سالمت       

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:
  اصول روش تحقیق را بداند 

 روشهای جستجوی منابع علمی را بیان کند 

 .اصول انتشار مقاله را توضیح دهد  

 هدف کلي 

 نظام شبكه و نقش مربيان آموزش بهداشت        

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:
 دهد توضیح را کشور درمانی – بهداشتی خدمات ارائه نظام موجود ساختار و تاریخچه 

 بداند را اولیه بهداشتی مراقبتهای تاریخچه 

 ببرد نام را اولیه بهداشتی مراقبتهای اصول 

 جایگاه مربیان آموزش بهداشت را در سیستم سالمت تبیین نماید 
 



 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 يپروژکتورانجام م دئوينرم افزار پاورپونت، و د،يتخته سف يکمک آموزش لياز وسا يريو با بهره گ يبه روش سخنران

 .رديگ يبعد از هرمرحله پرسش و پاسخ انجام م يو به منظور اثربخش رديگ
 

 

   آموزش دهنده 

   :دکتر راضيه ذوالقدراساتيدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 
1388صفاری، محسن و سایر همکاران، روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت، انتشارات سبحان : تهران   

1379. انتشارات سروش: تهران"ارتباط شناسی "محسنیان راد، مهدی.  

1379تهران . نشر دانشگاه : یعی.ترجمه فروغ شف"آموزش بهداشت".  نگامیراما چاندران، ل و ت.دارمال  

 

  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشيابي         

  حضور منظم و فعال در کالس درس 

  امتحان ميان ترم 

  امتحان پايان ترم 

 

  نحوه محاسبه نمره كل 
 نمره  2حضور منظم و فعال در کالس درس   

 نمره  4 امتحان میان ترم 

 نمره  14 امتحان پایان ترم 
 

 

 مقررات 

   10نمره حداقل نمره قبولي                                      

 جلسه غيبت موجه 4   تعداددفعات مجاز غيبت در كالس                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 آموزش بهداشت و ارتباطات  درس زمانبندي جدول

تاريخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

موضوع 

 جلسه
 مدرس

نحوه 

 ارائه

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

14/11/98 

21/11/98 

4 

تاریخچه، 

و   فیتعار

اهداف 

آموزش 

بهداشت و 

ارتقاء 

 سالمت

 دکتر ذوالقدر
 سخنراني

 پرسش و پاسخ

کامپيوتر، تخته 

سفيد، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و 

فعال در کالس 

 درس

 امتحان ميان ترم -

 امتحان پایان ترم -

28/11/98 2 

رویکردهای 

سالمت 

ونقش  

آموزش 

بهداشت در 

پیشگیری و 

مراقبت از 

 بیماریها

پرسش و  سخنرانی دکتر ذوالقدر

 پاسخ
کامپيوتر، تخته 

سفيد، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و 

فعال در کالس 

 درس

 امتحان ميان ترم -

 امتحان پايان ترم -

5/12/98 2 

آموزش، 

یادگیری و 

هدفهای 

 آموزشی

پرسش و  سخنرانی دکتر ذوالقدر

 پاسخ
کامپيوتر، تخته 

سفيد، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و 

فعال در کالس 

 درس

 امتحان ميان ترم -

 امتحان پايان ترم -

انواع روشهای  2 12/12/98

 (1آموزشی )

پرسش و  سخنرانی دکتر ذوالقدر

 پاسخ
کامپيوتر، تخته 

سفيد، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و 

فعال در کالس 

 درس

 امتحان ميان ترم -

 امتحان پايان ترم -

انواع روشهای  2 19/12/98

 (2آموزشی )

پرسش و  سخنرانی دکتر ذوالقدر

 پاسخ
کامپيوتر، تخته 

سفيد، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و 

فعال در کالس 

 درس

 امتحان ميان ترم -

 پايان ترمامتحان  -

26/12/98 2 
آموزش 

بهداشت با 

 جوامع

 امتحان ميان ترم - کامپيوتر مجازی دکتر ذوالقدر

 امتحان پايان ترم -

18/1/99 4 
آموزش 

بهداشت با 

 افراد

  دکتر ذوالقدر

 مجازی

پرسش و  سخنرانی

 پاسخ

کامپيوتر، تخته 

سفيد، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

 حضور منظم و

فعال در کالس 

 درس

 امتحان ميان ترم -



 امتحان پايان ترم - 25/1/99

1/2/99 

8/2/99 

4 

برنامه ریزی 

برای آموزش 

بهداشت در 

مراقبتهای 

بهداشتی 

 اولیه

پرسش و  سخنرانی دکتر ذوالقدر

 پاسخ
کامپيوتر، تخته 

سفيد، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و 

فعال در کالس 

 درس

 ميان ترمامتحان  -

 امتحان پايان ترم -

15/2/99 

22/2/99 

انتقال پیام  4

 یبهداشت

پرسش و  سخنرانی دکتر ذوالقدر

 پاسخ
کامپيوتر، تخته 

سفيد، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و 

فعال در کالس 

 درس

 امتحان ميان ترم -

 امتحان پایان ترم -

وسایل کمک  2 29/2/99

 1آموزشی 

ذوالقدردکتر  پرسش و  سخنرانی 

 پاسخ
کامپيوتر، تخته 

سفيد، 

ویدئوپروژکتور، 

نرم افزار 

 پاورپونت

حضور منظم و 

فعال در کالس 

 درس

 امتحان ميان ترم -

 امتحان پايان ترم -

وسایل کمک  2 5/3/99

 2آموزشی 

 امتحان ميان ترم - کامپيوتر مجازی دکتر ذوالقدر

 امتحان پايان ترم -

پژوهش و  2 12/3/98

 ارتقاء سالمت

  کامپيوتر مجازی دکتر ذوالقدر

 امتحان ميان ترم -

 امتحان پايان ترم -

19/3/98 2 

نظام شبکه و 

نقش مربیان 

آموزش 

 بهداشت

مجازی  دکتر ذوالقدر  امتحان ميان ترم - کامپيوتر 

 امتحان پايان ترم -

 

 

 

 

 


