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  مقدمه)شرح درس(:
درس حاضر ، مقدمات آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت محسوب مي شود؛ در اين درس، بيشتر به معرفي حرفه ي آموزش 

ارتقاي سالمت، مباني نظري و فلسفي، مفاهيم و مباحث اساسي، كاربرد ها و عرصه هاي مداخله ي آموزش  بهداشت و

 در جامعه مي پردازد بهداشت و ارتقاي سالمت

   
 

آشنايي با فلسفه، مباني نظري، مفاهيم اساسي ، تاريخچه، اصول، اهداف، رويكردها ، عرصه هاي فعاليت و  هدف کلی:

 آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت مباني اخالق حرفه اي در

  
 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

 سالممتي  و ابعاد آن را شرح دهد (1

 جايگاه آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت را توضيح دهد. (2

 آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت را شرح دهد. ممفاهي (3

 رويكردها و فلسفه آموزش بهداشت را شرح دهد. (4

 شرح دهند. نقش آموزش بهداشت در تغيير رفتار را (5

 عوامل درون فردي و مولفه هاي ذهني موثر بر رفتار را توضيح دهد. (6

 كنفرانس هاي ارتقاي سالمت را نام برده و توضيح دهد. (7

 مفهوم خودكارامدي را رح دهد. (8

 مفهوم حمايت اجتماعي و انواع آن را شرح دهد. (9

 مفهوم توانمد سازي را شرح دهد. (10

 بسواد سالمت و ابعاد ان را توضيح دهد. (11

 آموزش بهداشت را توضيح دهد. وظايف و صالحيت هاي حرفه اينقش ها،  (12

 را نام ببرد. عرصه ها ي ارائه خدمات آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت (13

 مبانی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت نام درس:

                                                               ندارددروس پیش نیاز:           09شماره درس: واحد تئوری 2 تعداد و نوع واحد:

ارشعد آمعوزش  رشته و مقطع  تصصعیلی:

 بهداشت

 آموزش بهداشت گروه آموزشی: بهداشت دانشکده:

 99-400نیمسال دوم سال تصصیلی: اول ترم تصصیلی: حمید جوینی نام مدرس:

 تاریخ امتصان روز و ساعت برگزاری کالس : 16 تعداد جلسات:
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منابع و پايگاه هاي علمي و سازمان هاي حرفه اي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در سطوح ملي و  (14

 را نام ببرد. بين المللي

 نحوه سنجش و اندازه گيري رفتا،نگرش و آگاهي را شرح دهد. (15

 را توضيح دهد بهداشت و ارتقاي سالمت مباني اخالق حرفه اي در آموزش (16

 را ارايه دهد نمونه اي از پژوهش هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت (17

 

18)  

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
            بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث □           كنفرانس □          سخنرانی  □
                  Round           □ BLP                         □ Case Report □      كارگاه آموزشی□

Morning Report □                        □ غيره 
 

 پاورپوينت-استوری الين-نرم افزار كمتازيا-كامپيوتر: وسایل کمک آموزشی 
                

 :وظایف و تکالیف دانشجو  

 مشاركت فعال در مباجث
 ارای تکاليف كالسی

 سات آنالينحضوور در جل
 

 

 

 

 

 

 

 :نصوه ارزشیابی دانشجو 

  □پايانی                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 .درصد از نمره نهايی 10.حضور و غياب
 درصد از نمره نهايی 30انجام تکاليف كالسی و فعاليت

 ه نهايیدرصد از نمر. 20امتحان ميان ترم..
 درصد از نمره نهايی 40 امتحان پايان ترم

  جور كردنی □            صحيح و غلط □         چند گزينه ای    □        تشريحی   □        شفاهی  □    :نوع امتصان میان ترم
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   جور كردنی □           صحيح و غلط  □        چند گزينه ای     □       تشريحی    □     شفاهی     □   :نوع امتصان پایان ترم
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