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 ارتقاء سالمت و آموزش  گروه آموزشی: بهداشت                                   دانشکده: 

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

 

 كارآموزي یش نیاز:پ           ی  عملد: نوع واح         1 تعداد واحد:    ورزيكار نام درس:

جامعه و سازمان هاي  مکان برگزاری:    8-11 :ساعت شنبه يك :روز    ل اولنيمسا زمان برگزاری كالس:

 مختلف 

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

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

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

مداخالت تغيير رفتار بر  ، اجرا و ارزشيابیيكی از وظايف اصلی متخصص آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، طراحی

برنامه نحوه اساس نيازسنجی هاي انجام شده در مورد مسائل و مشكالت مرتبط در جامعه می باشد. لذا يادگيري 

 ن به صورت عملی ضرورت دارد. براي دانشجوياو ارزشيابی آنها، مداخالت  ، اجرايريزي، طراحی
 

 هدف كلی: 

در يك سـازمان يـا بـرای انجام برنامه ريزی يك مداخله در حوزه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  -1

 )بر اساس نیازسنجی های انجام شده در مرحله كارآموزی(گروه جمعیتی خاص 

 انجام اين مرحله به طی گام هاي زير وابسته است:

 نت براي انجام فعاليت ها و مديريت برنامه ريزيتهيه جدول گا  - 

تهيه ابزار استاندارد و يا طراحی و اعتباريابی پرسشنامه هاي مناسب  جهبت تعيبين متغيرهباي مسبتقل و  -

 وابسته

 انجام پيش آزمون از جمعيت مورد مطالعه و تحليل نتايج آن -

 ن و متغيرهاي پيش بينبرنامه ريزي مداخله و كالس هاي آموزشی بر اساس نتايج پيش آزمو -

 طراحی و پيش آزمون پيام ها، مواد و رسانه هاي آموزشی مورد نياز براي اجراي مداخله -

 در يك سازمان يا برای گروه جمعیتی خاص طراحی شده اجرای مداخله -2

 انجام اين مرحله به طی گام هاي زير وابسته است:

 پروژهاجراي مديريت  -

 گانت مشخص شده اجراي مراحل بر اساس جدول -

در يك تاثیر مداخله اجرا شده بر تغییر رفتار و ساير پیامدهای مشخص شده  كمی يا كیفی ارزشیابی -3

 سازمان يا برای گروه جمعیتی خاص

 انجام اين مرحله به طی گام هاي زير وابسته است:

 انجام ارزشيابی فرايند در طی مراحل انجام مداخله -

 Impactانجام ارزشيابی  -

 Outcomeام ارزشيابی انج -
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   خنرانی برنامه ريزي شدهس  سخنرانی

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

 كار عملی

توجيبه زي )بوسيله سخنرانی و پاسخ به سواالت آنها( ورابتدا دانشجويان در مورد كار : )لطفاً نام ببريد( ساير موارد

 انجام می شود.طراحی، اجرا و ارزشيابی يك مداخله  برايتوسط دانشجويان و سپس كار عملی می شوند 

 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

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

 د به اساتيد در فرايند انجام كارمطرح كردن سواالت خو. 2

. طی كردن مراحل برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابی مداخله مطابق با اصول استاندارد آموزش ديده شده در طول 3

 دوران تحصيل

 . ارائه گزارش هاي مرحله اي و گزارش نهايی به موقع به اساتيد4
 

 وسايل كمك آموزشی:  

 اساليدپروژكتور   خته و گچت  وايت برد

 Intervention mappingكت  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 :گزارش نهايی در مورد انجام مراحل برنامه ريزی، اجرا و ارزشیابی مداخله 

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

 نمره درصد

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

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح     جور كردنی ایچندگزينه       پاسخ كوتاه     تشريحی

گزارش نهايی كار به صورت مكتوب و سبخنرانی در يبك جلسبه ببا حضبور ارائه  :)لطفا نام ببريد( ساير موارد 

 اساتيد گروه

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
1. Evaluation in health promotion: principle and perspectives. WHO publication 

2. Green LW, Kreuter MW. Health program planning (an educational and ecological 

approach).4 th ed. McGraw Hill; 2005. 
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3. L. Kay Bartholomew, Guy S. Parcel, Gerjo Kok, Nell H. Gottlieb. PLANNING 

HEALTH PROMOTION PROGRAMS. An Intervention Mapping Approach.  

4. Mark Conner and Paul Norman. Predicting health behavior. 2 rd, Mc Graw-

Hill,Open university press,2005  

5. Colleen Konicki Di Lorio. Measurement in health behavior: methods for research 

and evaluation. US, John Wiley and Sons, 2005 

6. Mark Edberg. Essentials of health behavior (social and behavioral theory in public 

health). US, Jones and Bartlett Publishers, 2007 

 

 


