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قررار یو اصول ارتباطات و روش ها یمارشد اموزش بهداشت با مفاه یکارشناس یاندانشجو ییبه منظور اشنا مقدمه)شرح درس(:  سرففاد  از ا یبر  یر و ا

 است. یدرس ضرور ی ارائه ا یبهداشف یبرنامه ها یابیاجرا و ارزش یزی،در برنامه ر یاصول در جلب مشارکت و همکار

  هدف کلی: 
 یممسفق یرو غ یمبه طور مسفق یو گروه یارتباط فرد یو روش ها با مفاهیم، اصول یاندانشجو ییاشنا ❑

 : )به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشفه شود(اهداف اختصاصی درس ❑

 :دور  یانرود پس از پا یاز دانشجویان انفظار م          
 تعاریف و اجزای ارتباط را بدانند. .1

 اهداف و اهمیت ارتباط در اموزش سالمت را توضیح دهند  .2

 ارتباط سالمت را توضیح دهند. اصول و مفاهیم .3

 فرایند ارتباط سالمت را بشناسند  .4

 انواع ارتباط را طبقه بندی کنند. .5

 انفقال و اهمیت پیام های کالمی در ارتباط را بدانند. .6

 انفقال و اهمیت پیام های غیر کالمی را در ارتباط بدانند. .7

 همه جانبه را توضیح دهد رویکرد های ارتباطی بی  فردی، جمعی، سیاسفگزاری و جلب حمایت .8

 عوامل موثر در یک ارتباط موفق را نام ببرند. .9

 قادر به نوشف  برنامه در ارتباط موثر باشد .10

 بفواند موقعیت و مخاطب را تحلیل کند .11

 بفواند اهداف، اسفراتژی ها و روش های ارتباطی را تعیی  کند .12

 پیام موثر و مواد اموشی مناسب را تولید نمایید .13

 رتباطی را نام ببرد.کانال های ا .14

 ارتباط با رسانه های جمعی را شرح دهند. .15

 نقش وسایل ارتباط جمعی در اموزش سالمت را شرح دهند. .16

 تئوری ها و مدل های ارتباطی در آموزش بهداشت را توضیح دهد. .17

 نقش جلب حمایت همه جانبه را در ارتباطات توضیح دهد .18

 ارتباطات به کار ببنددبفواند بیسج اجفماعی برای سالمت را در  .19

 رویکرد مبفنی بر فرهنگ در ارتباطات سالمت را توضیح دهد .20

 بفواند در کالس، تحلیل دقیقی از فرایند ارتباطی در یک گرو  هدف داشفه باشد. .21

 به نقد ارتباط بی  دو نفر )کارکنان سالمت با مددجویان( بپردازد.بفواند  .22

 
 استراتژی آموزشی)روشهای تدریس(: ❑

   ●Round □  PBL کارگا  آموزشی□بحث در گروههای کوچک   ی گروه بحث● کنفرانس   ● سخنرانی ● 

□ Case Report  Morning Report □   
    ینتپاورپو-ی ال یاسفور-یانرم افزار کمفاز-یوترکامپ: وسایل کمک آموزشی ❑

 و گففگو ها ثحمشارکت فعال در مبا وظایف و تکالیف دانشجو:

رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا         5تعداد دانشجویان:   پیش نیاز: ندارد        ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتنام درس: 

 5/0تئوری و  1.5تعداد و نوع واحد:نام مدرس:     دکتر رضا شهرآبادی                   و ارتقاء سالمتسالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت

         مجازی 13-16 سه شنبهروز و ساعت برگزاری:     سامانه نوید محل تشکیل کالس ها:          99-00 اول سال تحصیلی:  نیمسال          ولاترم تحصیلی:           عملی
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 در سامانه نوید تکالیف کالسی هارای
 در جلسات آنالی  فعال حضور

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو: ❑

  ●تکوینی                   ●مرحله ای              مراحل ارزشیابی:

 ..................درصد از نمر  نهایی5حضور و غیاب...........
 درصد از نمر  نهایی 20انجام تکالیف عملی بر اساس فرم گزارش کار: 

 درصد از نمر  نهایی 20شرکت در فعالیت کالسی، انجام تکالیف و شرکت در گففگو های سامانه نوید: 
 ...............درصد از نمر  نهایی55امفحان پایان ترم.............

  جور کردنی □            صحیح و غلط □چند گزینه ای             □تشریحی           □ شفاهی        □    نوع امتحان میان ترم:

   جور کردنی □صحیح و غلط             □چند گزینه ای             □تشریحی           ●     شفاهی     □   نوع امتحان پایان ترم:

 منابع:  ❑

1: Northouse PG, Northouse LL. Health communication: Strategies for health 

professionals. Last edition 

2:  Schiavo R. Health communication: From theory to practice. John Wiley & Sons; 

Last edition 

3: Parvanta C, Nelson DE, Parvanta SA, Harner RN. Essentials of public health 

communication. Jones & Bartlett Publishers; Last edition 

4: Thompson TL, editors. The handbook of health communication. Last edition. 

5: Cross R, Davis S, O'Neil I. Health communication: Theoretical and critical 

perspectives. John Wiley & Sons; Last edition 

6: Claudia F. Parvanta. Essentials of Public Health Communication. Jones & Bartlett 

Learning. Last edition. 

7: Teresa L. Thompson, Teresa L. Thompson, Alicia Dorsey, Roxanne Parrott, 

Katherine Miller. Handbook of Health Communication. Last edition. 

8: U.S. Department of health & human services. making health communication 

program work public health service, national institutes of health national cancer 

institute. last edition 

9: Ruth Cross, Sam Davis, Ivy O'Neil. Health Communication: Theoretical and 

Critical Perspectives. Polity. last edition 

 علی اکبر فرهنگی . ارتباطات انسانی. ج ا. اخری  چاپ
 یان راد: ارتباط شناسی ، انفشارات سروشمحسن

 ساروخانی باقر، جامعه شناسی سالمت
 محس  صفاری، ارتباط شناسی سالمت

 محسنی منوچهر، مبانی آموزش بهداشت
 بهداشت یارتباط: از انفشارات سازمان جهان یبرقرار یرت هاامه
 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ARuth+Cross
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ASam+Davis
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AIvy+O%27Neil

