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 آموزش و ارتقاء سالمت  گروه آموزشی: بهداشت                                   دانشکده: 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت Ph.D تحصیلی: یرشتهو قطع م

 

 ندارد یش نیاز:پ           ی  عملد: نوع واح         1 تعداد واحد:         آموزيكار نام درس:

جامعه و سازمان هاي  مکان برگزاری:    8-11 :ساعت شنبهدو :روز    مسال اولني زمان برگزاری كالس:

 مختلف 

اعضاي گروه )دكتر عبادي فرد  :ینمدرس     مهناز صلحی تر دك مسئول درس:       نفر 1  تعداد دانشجويان:

 و دكتر منصوريان( دكتر طاهره دهداريآذر، دكتر تقديسی، دكتر صلحی، 

 شرح دهید()لطفا  شرح دوره:

حضور در سازمانهاي مختلف و گروه هاي جمعيتی يكی از وظايف اصلی متخصص آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، 

  آناننيازسنجی در مورد مسائل و مشكالت و در نهايت  مختلف در جامعه و آشنايی با عملكرد و وظايف آنان

، نيازسنجی مشكالت قشرهانحوه عملی يادگيري  می باشد. لذادر حوزه سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي 

 ضرورت دارد.  اين رشته براي دانشجويان نهادهاي مختلف سازمان ها يا
 

 هدف كلی: 

 ارزيابی جايگاه سالمت در سازمان يا جمعيت خاص -1

 تحليل موقعيت و مخاطب -2

 ی خاصانجام نيازسنجی در مورد مشكالت موجود در سالمت سازمان يا گروه جمعيت -3

 انجام اين كار وابسته به طی مراحل زير است:

 بين وضعيت سالمت موجود و مطلوب تحليل و بررسی شكاف  -

اجراي حداقل يك روش براي جمع آوري نيازهاي گروه يا سازمان مورد نظر )مانند روش هاي مخبر كليددي،  -

 گروه اسمی، بارش فكري، دلفی، رويكرد بررسی و غيره(

 سايی اولويت ها تعيين و شنا -

 ها ها و چالش محدوديت شناسايی مشكالت، -

 هاي فزاينده هاي ممكن و فرصت شناسايی راه حل -

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   خنرانی برنامه ريزي شدهس  سخنرانی

                    (TBLادگيري مبتنی بر تدي))ي (PBLيادگيري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 كار عملی

ابتدا دانشجويان در مورد كارآموزي )بوسديله سدخنرانی و پاسدخ بده سدواهت آنهدا(  : )لطفاً نام ببريد( ساير موارد

حضدور و نيازسدنجی مشدكالت يدك سدازمان يدا گدروه  بدرايتوسط دانشجويان و سپس كار عملی توجيه می شوند 

 انجام می شود. جمعيت خاص
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 نظ) و انضباط هزم و زمان بندي جهت انجام به موقع كار. 1

 مطرح كردن سواهت خود به اساتيد در فرايند انجام كار. 2

 مطابق با اصول استاندارد آموزش ديده شده در طول دوران تحصيل نيازسنجی. طی كردن مراحل 3

 قع به اساتيد. ارائه گزارش هاي مرحله اي و گزارش نهايی به مو4
 

 وسايل كمک آموزشی:  

 پروژكتور اساليد  خته و گچت  وايت برد

 نيازسنجیكتب و جزوات مرتبط در زمينه  :لطفاً نام ببريد()  ساير موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

   نمره درصد 06 :مه ريزی، اجرا و ارزشیابی مداخلهگزارش نهايی در مورد انجام مراحل برنا 

 20 :نظــو و اناــبا  در كــار    نمره درصد 02 گزارش های مرحله ای و بازخورد به موقع به اساتید:

 نمره درصد

 ......................ببريد(  ناملطفاً ساير موارد )

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح     ر كردنیجو ایچندگزينه       پاسخ كوتاه     تشريحی

گزارش نهايی كار به صورت مكتوب و سدخنرانی در يدك جلسده بدا حضدور ارائه  :)لطفا نام ببريد( ساير موارد 

 اساتيد گروه

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
1. Kay Bartholomew, Guy S. Parcel, Gerjo Kok, Nell H. Gottlieb. PLANNING 

HEALTH PROMOTION PROGRAMS. An Intervention Mapping Approach. 
, ed th2. Butler JT. Principles of health education and health promotion. Wadsworth, 3 

2001. 

 .1384. فتحی زاده واجارگاه كورش. نيازسنجی آموزشی: الگوها و فنون. تهران: نشر آييژ، چاپ سوم، 3


