
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

                                                                     حیط های مراقبت بهداشت اولیهموزش بهداشت و ارتقای سالمت در مآ    : عنوان درس 

 دوگونچی خانم دکتر نام استاد :          اول    نيمسال :ت    دانشجویان ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالم فراگير :گروه 

 (واحد عملی 5/0واحد نظری و  5/1واحد )  2تعداد واحد :          روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع نحوه برگزاري كالس * جلسه

 برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _آغازين   ارزشيابي _معارفه    

 تعیین اهداف  _جایابی  

فلسفه ارتقا سالمت در محیط های  آنالين اول

 مراقبت بهداشتی اولیه

 در پايان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه :

دانشجو بتواند فلسفه ارتقا سالمت در محیط های مراقبت 

 تی اولیه را توضیح دهدبهداش

تعاریف،اصول و اهداف ارتقا سالمت در  آنالين دوم

 مراقبت بهداشتی اولیه

تعاریف،اصول و اهداف ارتقا سالمت در دانشجو بتواند 

 مراقبت بهداشتی اولیه را توضیح دهد

موانع، چالشهای آموزش بهداشت و  آنالين سوم

ارتقای سالمت در محیط های مراقبت 

 لیهبهداتی او

موانع، چالشهای آموزش بهداشت و ارتقای دانشجو بتواند 

سالمت در محیط های مراقبت بهداتی اولیه را توضیح 

 دهد

راهبردهای ارتقا سالمت در محبط های  آنالين چهارم

 مراقبت بهداشتی اولیه

راهبردهای ارتقا سالمت در محبط های دانشجو بتواند 

 مراقبت بهداشتی اولیه را شرح دهد

انواع مداخالت آموزش بهداشت و ارتقای  آنالين پنجم

سالمت در محبط های مراقبت بهداشتی 

 اولیه

انواع مداخالت آموزش بهداشت و ارتقای دانشجو بتواند 

سالمت در محبط های مراقبت بهداشتی اولیه را شرح 

 دهد

برنامه ریزی و مدیریت ارتقا سالمت در  آنالين ششم

 تی اولیهمحیط های مراقبت بهداش

برنامه ریزی و مدیریت ارتقا سالمت در دانشجو بتواند 

 محیط های مراقبت بهداشتی اولیه را توضیح دهد

 ارتقای ریزی دربرنامه نیازهاوتدابیرخاص آنالين هفتم

 هاولی بهداشتی درمراکزمراقبت سالمت

 ارتقای ریزی دربرنامه نیازهاوتدابیرخاصدانشجو بتواند 

 را شرح دهد هاولی بهداشتی بتدرمراکزمراق سالمت

 

 ارتقای ریزی دربرنامه نیازهاوتدابیرخاص آنالين هشتم

 هاولی بهداشتی درمراکزمراقبت سالمت

 (سالمندان)

 ارتقای ریزی دربرنامه نیازهاوتدابیرخاصدانشجو بتواند 

 را شرح دهد هاولی بهداشتی درمراکزمراقبت سالمت

 

 ارتقای ریزی نامهدربر نیازهاوتدابیرخاص آنالين نهم

 هاولی بهداشتی درمراکزمراقبت سالمت

 )افراد معلول و ناتوان(

 ارتقای ریزی دربرنامه نیازهاوتدابیرخاصدانشجو بتواند 

 را شرح دهد هاولی بهداشتی درمراکزمراقبت سالمت

 



 

 ارتقای ریزی دربرنامه نیازهاوتدابیرخاص آنالين مده

  هاولی بهداشتی درمراکزمراقبت سالمت

 )بیماران روانی(

 ارتقای ریزی دربرنامه نیازهاوتدابیرخاصدانشجو بتواند 

 را شرح دهد هاولی بهداشتی درمراکزمراقبت سالمت

 

بررسی تجارب و پژوهشهای ارتقا سالمت  آنالين يازدهم

 در محیط های مراقبت بهداشتی اولیه

بررسی تجارب و پژوهشهای ارتقا سالمت در دانشجو بتواند 

 را شرح دهد ای مراقبت بهداشتی اولیهمحیط ه

ارزیابی وضعیت شامل نیازسنجی برای  آنالين دوازدهم

 حداقل یکی از مراکز سالمت

وضعیت شامل نیازسنجی برای حداقل یکی دانشجو بتواند 

 از مراکز سالمت را انجام دهد

ای ارزیابی وضعیت شامل نیازسنجی بر آنالين سيزدهم

متحداقل یکی از مراکز سال  

وضعیت شامل نیازسنجی برای حداقل یکی دانشجو بتواند 

 از مراکز سالمت را انجام دهد

ارزیابی وضعیت شامل نیازسنجی برای  آنالين چهاردهم

 حداقل یکی از مراکز سالمت

وضعیت شامل نیازسنجی برای حداقل یکی دانشجو بتواند 

 از مراکز سالمت را انجام دهد

ظیم یک برنامه آموزش و ارتقا تهیه و تن آنالين پانزدهم

 سالمت و ارائه آن در کالس

یک برنامه آموزشی ارتقا سالمت تهیه و دانشجو بتواند 

 تنظیم کند و آن را در کالس ارائه دهد

تهیه و تنظیم یک برنامه آموزش و ارتقا  آنالين شانزدهم

 سالمت و ارائه آن در کالس

دانشجو بتواند یک برنامه آموزشی ارتقا سالمت تهیه و 

 تنظیم کند و آن را در کالس ارائه دهد

تهیه و تنظیم یک برنامه آموزش و ارتقا  آنالين هفدهم

 سالمت و ارائه آن در کالس

دانشجو بتواند یک برنامه آموزشی ارتقا سالمت تهیه و 

 تنظیم کند و آن را در کالس ارائه دهد

تهیه و تنظیم یک برنامه آموزش و ارتقا  نالينآ هجدهم

 سالمت و ارائه آن در کالس

دانشجو بتواند یک برنامه آموزشی ارتقا سالمت تهیه و 

 تنظیم کند و آن را در کالس ارائه دهد

 تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو ارزشيابي تراكمي  

 

 آنالين / آفالين / حضوري 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

دانشجویان ارشد آموزش  گروه فراگير :                حیط های مراقبت بهداشت اولیهموزش بهداشت و ارتقای سالمت در مآ      عنوان درس :

 بهداشت و ارتقا سالمت

 خانم دکتر دوگونچی تاد :نام اس                                                                               اول     نيمسال :

 ندارد :  پيشنياز                                                       واحد عملي 5/0واحد نظري 5/1:                      تعداد واحد 

  هدف كلي درس : 

 سالمت شنایی دانشجویان با اصول و کلیات و مفاهیم ارتقا سالمت در محیط های ارائه کننده خدماتآ

 

 :در بخش نظري اهداف ويژه 

 فلسفه ارتقا سالمت در محیط های مراقبت بهداشتی اولیه

 تعاریف،اصول و اهداف ارتقا سالمت در مراقبت بهداشتی اولیه

 موانع، چالشهای آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در محیط های مراقبت بهداتی اولیه

 بهداشتی اولیهراهبردهای ارتقا سالمت در محبط های مراقبت 

 انواع مداخالت آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در محبط های مراقبت بهداشتی اولیه

 برنامه ریزی و مدیریت ارتقا سالمت در محیط های مراقبت بهداشتی اولیه

  هاولی بهداشتی درمراکزمراقبت سالمت ارتقای ریزی دربرنامه نیازهاوتدابیرخاص

 سالمندان

 نافراد معلول و ناتوا

 بیماران روانی

 بررسی تجارب و پژوهشهای ارتقا سالمت در محیط های مراقبت بهداشتی اولیه
 در بخش عملي:

 ارزیابی وضعیت شامل نیازسنجی برای حداقل یکی از مراکز سالمت -

 تهیه و تنظیم یک برنامه آموزش و ارتقا سالمت و ارائه آن در کالس -

 

 

 آنالين : روش تدريس 

 

 

 : دانشجوف و تکاليف وظاي

 انجام تمرین کالسی در هر جلسه کالسی 

 مشارکت فعال در کالس 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 نمره از بيست فعاليت رديف

 4 ارائه كار عملي 2

 1 حضور در كالس هاي مجازي 3

  امتحان ميان ترم 4

 15 امتحان پايان ترم 5
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 توضيحات:

  کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید. برنامه همان روز کالس های آفالین در 

  برگزار خواهد شد. همان روز و همان ساعتآنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات در کالس های 


