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 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  گروه آموزشی:                                                     بهداشت  دانشکده: 

 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت حصیلی:ت یرشتهو قطع م

 

     واحد عملی 5/0 ،نظری 5/1 د:نوع واح     2 تعداد واحد:    ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:      11-15 :ساعتشنبه   :روز       زمان برگزاری كالس:         ندارد یش نیاز:پ

 دکتر طاهره دهداری :مدرس       دکتر طاهره دهداری مسئول درس:       نفر 6  تعداد دانشجويان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ن درس دانشجویان با اصول و مفاهیم اصلی ارتباط، ارتباط در زمینه سالمت، روشهای برقرای ارتباط )در سطح در ای

ای ه درمانی، تحلیل موقعیت، الگوها و مدل -فردی، گروهی و جمعی(، طراحی پیام برای مشتریان سیستم بهداشتی

 د شد.نارتباطی و سایر موضوعات مرتبط آشنا خواه
 

 هدف كلی:

 روش های برقراری ارتباط موثر در سالمتارتباط در زمینه سالمت و اصول ارتباط، مفاهیم و یی دانشجویان با آشنا

 

 اهداف بینابینی:

 و اهمیت ارتباط ارتباط شناسی ،ریف و مفاهیم مرتبط در زمینه ارتباطاآشنایی دانشجویان با تع -

ن بدن، گوش کردن فعاالنه، ارائه پاسخ های ارتباطات کالمی و غیر کالمی )زباآشنایی دانشجویان با  -

 بازتابی و غیره(

 و ارتباطات موفق آشنایی دانشجویان با عوامل موثر بر یک چرخه ارتباطی -

  (، سیاست گزاران و حمایت همه جانبهفردی، جمعیبین )رویکردهای ارتباطیآشنایی دانشجویان با  -

 ویژگی ارتباطات موثرآشنایی دانشجویان با  -

 دانشجویان با ارتباط در زمینه سالمت و اهمیت آنآشنایی  -

 و مخاطب موقعیت تحلیلآشنایی دانشجویان با  -

 ارتباطات سالمت درو اجرا برنامه ریزی  آشنایی دانشجویان با مراحل -

 تعیین اهداف، استراتژی ها و روش های ارتباطی آشنایی دانشجویان با  -

 سالمت طراحی پیام در ارتباطات تولید موثر پیام و فنونآشنایی دانشجویان با  -

 های طراحی پیام در ارتباطات آشنایی دانشجویان با مدل -

 آشنایی دانشجویان با فنون پیش آزمون پیام در ارتباطات سالمت -

 قانونگذاران در حوزه سالمتفنون طراحی پیام برای آشنایی دانشجویان با  -

 آموزش سالمت تئوری ها و مدل های ارتباطی درآشنایی دانشجویان با   -

 آشنایی دانشجویان با استراتژی جامع ارتباطی در برنامه های آموزش و ارتقاء سالمت -

 بسیج اجتماعی برای سالمت )کمپین در زمینه سالمت(آشنایی دانشجویان با  -

 ارزشیابی در برنامه های ارتباطات سالمتآشنایی دانشجویان با  -

 در ارتباطات سالمت رویکرد مبتنی بر فرهنگآشنایی دانشجویان با  -
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLادگیری مبتنی بر تیم)ی          یادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی

 ، شرکت فعال در جلسات ایفای نقشTBLشرکت فعال در جلسات  : )لطفاً نام ببريد( ساير موارد
 

طراحی یک کمپین ارتباطی در زمینه  ارزشیابی یک پیام )در یک رسانه( طراحی شده در زمینه سالمت، كار عملی:

 و یک برنامه ریزی ارتباطی در زمینه یک موضوع دلخواهیو مخاطب تحلیل موقعیت  یک سالمت، انجام

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 . حضور به موقع در کالس1

 کالسی های پرسش و پاسخبحث ها و  شرکت فعال در. 2
 TBL. شرکت فعال در جلسات 1

 . شرکت فعال در جلسات ایفای نقش4

 

 وسايل كمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 کتاب ،کامپیوتر ، جزوه :لطفاً نام ببريد()  ساير موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 23 :آزمون پايان ترم  نمره درصد 02 :آزمون میان ترم

 نمره درصد 02 :شركت فعال در كالس    نمره درصد 02 انجام تکالیف

 ----------ببريد(  ناملطفاً ساير موارد )

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح     جور كردنی ایچندگزينه       پاسخ كوتاه     تشريحی

 عملی :)لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 کتاب ارتباط شناسی )دکتر محسنیان راد( .1

 کتاب ارتباط و طراحی پیام در سالمت )دکتر طاهره دهداری و همکاران( .2

 2و  1، جلد  ارتباطات انسانی )دکتر علی اکبر فرهنگی( .1

4. Renata Schiavo. Health communication: from theory to practice. John Wiley 

& Sonc, 2007. 

5. Northhouse G, Northhouse L. Health communication: strategies for health 

professionals. 
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6. Claudia F, et al. Essential of public health communication. Jones 7 Bartlett 

Learning. 

7. Teresa I Thompson, Alicia Dorsey, Katerine I Miller. Handbook of health 

communication. Lawrence Erlbaum Associated Inc Publisher. 

8. Ruth Cross, Sam Davis, Ivy O Neil. Health communication: theoretical and 

critical perspectives. Polity Press.  
 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس
 استاد مربوط ن مطالبعنوا جلسه

عوامل  ارتباط شناسی، اهمیت ارتباطات و ،ریف و مفاهیم مرتبط در زمینه ارتباطاتع 1

 و ارتباطات موفق موثر بر یک چرخه ارتباطی

 دکتر طاهره دهداری

و ویژگی یک ارتباط  (، سیاست گزاران و غیرهفردی، جمعیبین )رویکردهای ارتباطی  2

 موثر

 یدکتر طاهره دهدار

ارتباطات کالمی و غیر کالمی )زبان بدن، گوش کردن فعاالنه، ارائه پاسخ های بازتابی  1

 و غیره(

 دکتر طاهره دهداری

 دکتر طاهره دهداری ارتباط در زمینه سالمت، اهمیت و ابعاد آن 4

 دکتر طاهره دهداری رویکرد مبتنی بر فرهنگ در ارتباطات سالمت 5

 دکتر طاهره دهداری و مخاطب موقعیت تحلیل 6

 دکتر طاهره دهداری تعیین اهداف، استراتژی ها و روش های ارتباطی 7

 دکتر طاهره دهداری ارتباطات سالمت برنامه ریزی و اجرا در مراحل 8

 دکتر طاهره دهداری ارزشیابی در برنامه های ارتباطات سالمت 9

 دکتر طاهره دهداری سالمت( بسیج اجتماعی برای سالمت )کمپین ارتباطی در زمینه 10

 دکتر طاهره دهداری روش های جلب حمایت همه جانبه 11

 دکتر طاهره دهداری سالمت طراحی پیام در ارتباطاتتولید موثر پیام و فنون  12

 دکتر طاهره دهداری ، های طراحی پیام در ارتباطات مدل 11

 ه دهداریدکتر طاهر یش آزمون پیام در ارتباطات سالمتپفنون  14

 دکتر طاهره دهداری ارتباط با سیاستگذاران 15

 دکتر طاهره دهداری تئوری ها و مدل های ارتباطی در آموزش سالمت 16

 دکتر طاهره دهداری استراتژی جامع ارتباطی در برنامه های آموزش و ارتقاء سالمت 17

 


