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    سالمت و ارتقاي آموزش بهداشتو اصول  مبانی عنوان درس:

   سالمت و ارتقاي آموزش بهداشتكارشناسي ارشد  دانشجویان گروه فراگير:

  1399 - 1400 اول نيمسال:

دكتر مهدي  :مدرس                                                   

  مشكي

                                   8-10 ساعت كالس:                 شنبه : روز برگزاري كالس

 واحد نظری 2تعداد واحد: 

نقش و اهمیت آموزش  ،اصول ،با مفاهیم دانشجویان شدن آشنا هدف كلي درس:

ارائه  ،برنامه ریزیطراحی و در شرایط مختلف  جهت  سالمت یارتقا وبهداشت 

  .سالمت یارتقاو  بهداشت ی آموزشهاوژه رپپیام های بهداشتی و ارزشیابی 

 

 درس اهداف اختصاصي

 :بتواند از دانشجو انتظار مي رود در پايان اين درس

 
 سالالمت یارتقا وآموزش بهداشت  ،عمومی بهداشتتحوالت و تاريخچه  ،تعريف -1

 را شرح دهد. 

 . تجزيه و تحليل و بحث کندابعاد مختلف سالمتی را  -2

فرهنگالی را بالر سالالمت  و سياسی ،جتماعیا ،عوامل مختلف اقتصادی تاثير -3

  .بيان نمايد

 د. مورد نقد قرار دها ر آموزش بهداشتو فلسفه  اصول جايگاه، -4

و  ، هنجارعملکرد ،آگاهی، نگرش، رفتارمانند  آموزش بهداشت مفاهيم -5

 را مقايسه و بحث نمايد. باور

ا ر سالمت و ارتقاي آموزش بهداشتموانع موجود و برداشت های نادرست  -6

 تحليل کند.

 دهد. توضيحرا سالمت  یارتقااصول، اهداف و اهميت  جايگاه، -7

مانند مشارکت، توانمندسازی، حمايت، سبک زندگی،  سالمت یارتقا مفاهيم -8

System Improvement د. کن را تفسير 

 رويکردها و منشورهای ارتقای سالمت را بيان کند. -9

 . دتبيين نماي را در ارتقای سالمت فردی و اجتماعیآموزش نقش  -10

و عرصاله  بهداشالتي علومدر  ار سالمت ارتقای و بهداشت آموزش كاربرد و نقش -11

محيط و  ، مدرسه، مراکز جامع سالمتجامعهاقشار بويژه  های ارايه خدمات

 .دهد مورد تجزيه و تحليل قرارکار های 

و  آمالوزش بهداشالتهالای ر برناماله درا ارزشاليابی و  ، مالديريتطراحی -12

 و تفاوت آنها را بيان کند. وايترسالمت  ارتقاي

 اخالق در حرفه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت را ارائه دهد. -13

 

 

    
 

 

 

 

 جلسهو جزيی اهداف کلی  موضوع تاريخ جلسه
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ارزشيابي آغازين، تعيين 

 تکاليف اهداف و

آشنایی، شرح وظاایف و ارزیاابی 

 سطح علمی دانشجویان

 دوم

14/7
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طيف  ،داشتبه يفرو تعتاريخچه 

 طبق طرح درس روزانه  سالمتابعاد مختلف و 

 سوم

21/7
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Definitions of Key Terms  
Health  

Prevention  

 طبق طرح درس روزانه

 چهارم

28/7
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Definitions of Key Terms  
Population Risk Continuum  

Lifestyle (Lifestyles conducive to health)  

Quality of Life 

Primary Health Care  

 Concepts of health 
Influences on health  

Measuring health  

 طبق طرح درس روزانه

 پنجم

5/8/ 

 

مفاهيم و و تعريف، تاريخچه 

جايگاه،  آموزش بهداشتمحتوای 

 مبانی فلسفی ، اصول واهداف

 و ارتقای سالمت آموزش بهداشت

  طبق طرح درس روزانه

 ششم

12/8
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و تاريخچه سالمت ) یارتقا 

جايگاه، مبانی، تعريف، 

و  اهميت، مفاهيم، اصول

 اهداف(

  طبق طرح درس روزانه

 هفتم

/8/ 

 

Defining health promotion 

Models and approaches to health promotion 

The politics of health promotion  

 آزمون تکوينی

  طبق طرح درس روزانه

 هشتم
/8/ 

 
Healthy People طبق طرح درس روزانه  

 نهم
/9/ 

 
Health Literacy طبق طرح درس روزانه  

 دهم

9/9/ 

 

نياز سنجی، برنامه ريزی و 

در آموزش بهداشت و  ارزشيابی

 ارتقای سالمت

)ارایاه تللیاف  طبق طرح درس روزانه

  کالسی مشخص شده(

يازده

 م
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نقش ها، مسوؤليت ها و عرصه 

آموزش بهداشت و مدرسه در 

 ارتقای سالمت

)ارایاه تللیاف  طبق طرح درس روزانه

 کالسی مشخص شده(

دوازد

 هم
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نقش ها، مسوؤليت ها و عرصه 

آموزش بهداشت و زندان در 

 ارتقای سالمت

)ارایاه تللیاف  طبق طرح درس روزانه

 کالسی مشخص شده(

سيزده

 م
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نقش ها، مسوؤليت ها و عرصه 

آموزش حله در همسايگان و م

 بهداشت و ارتقای سالمت

)ارایاه تللیاف  طبق طرح درس روزانه

 کالسی مشخص شده(

چهارد

 هم
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نقش ها، مسوؤليت ها و عرصه 

آموزش بهداشت و کار در 

 ارتقای سالمت

)ارایاه تللیاف  طبق طرح درس روزانه

 کالسی مشخص شده(

پانزد

 هم

/10/ 

 

اخالق حرفه ای در آموزش 

 Ethical رتقای سالمتبهداشت و ا

issues in health promotion 

 

  طبق طرح درس روزانه



 

 آموزشيمعاونت 

شانزد

 هم

/10/ 

 

دورنما و روندهای آينده در 

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

Recommendations for Building Health 

Education Capacity in EMRO Countries  

  طبق طرح درس روزانه

 هفدهم
/10/ 

 

رور مباحث و جمع بندی و م

  مطالب
 طبق طرح درس روزانه

 

 نكات قابل توجه دانشجويان

تکاليف مشخص شده برای هر دانشالجو، ارزيابی عالوه بر ارزشيابي ها  -1

و تشالريحي  ، جا خالی، کوتالاه پاسالخهاي چهار جوابيپرسش صورت ه ب

 است.

 حضور منظم و به موقع در ارزشيابي دانشجو تاثير مثبت دارد.  -2

بصورت سخنراني، تفکر انتقالادی، پرسالش و پاسالخ و بحالث روش تدريس  -3

 گروهي است.

دانشجو بايد با مطالعه قبلی و آمالالادگی در کالالس حاضالر شالده و در  -4

 مباحث درسی شرکت فعال داشته باشد.

 تکاليف مشخص شده را تدوين و ارايه نمايد. بايد دانشجو -5

 

 

 روش ارزشيابی دانشجو 

ردی

 ف
 درصد شرح فعالیت 

    

 نمره

حضور منظم و شرکت فعال در  1

 مباحث درسی
10% 2 

 3 %15 های کالسی و تلوینیآزمون  2

انجام تكالیف درسي و  3

 گزارش دهي 
25% 5 

 10 50% آزمون پایانی 4

 

 20 %100 جمع
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