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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 و ارتقاء سالمت  آموزش بهداشت دکتراحصیلی:ت یرشتهو مقطع آموزش بهداشت گروه آموزشی:  بهداشت دانشکده:

 یش نیازپد: تئوری وع واحن   2 تعداد واحد:  2و ارتقاء سالمت  نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت نام درس: 

 1نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت 
 دانشكده بهداشت  مكان برگزاری:   8-10 :ساعت : یكشنبه زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر صلحي درسین )به ترتیب حروف الفبا(:م دکتر صلحي مسئول درس:  9   تعداد دانشجویان:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

وین هر برنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در جهت حفظ ، تغییرر و ارتقراء راتارهرای بهداشرتي  و تداز آنج که 

و مطمرئن ررروری  سالم در ااراد در کلیه سطوح مختلف و گروه های هدف اجتماعي بر پایه چارچوب ذهني علمري

داشت و ارتقراء سرالمت  از اهمیرت است لذا لزوم آشنایي با مدل ها و الگوهای اردی ، گروهي و اجتماعي آموزش به

 بسزایي برخودار است .

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 آشنا ساختن دانشجویان با مدل های راتار و نقش آن در تغییر راتار و ارتقاء بهداشت جامعه

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلي برنامه را نشان مي است نسبت به اهداف کلي روشن تر و شفاف تر  هک است هدف کلي به اجزای تخصصي شكستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف راتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصي اهداف بینابیني دهد.

 

 آشنایي با مدل های مطالعه راتار در آموزش بهداشت  -

 رتقاء سالمتآشنایي با مدل های ا -

 برنامه ریزی در آموزش بهداشت  -

 کاربرد تئوری های یادگیری در آموزش بهداشت  -

 و ارتقای سالمت  مباحث جدید در آموزش بهداشت -

 مدیریت در ارتقای سالمت و آموزش بهداشت -

 

 

 های تدريس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ   ×سخنراني برنامه ریزی شده   سخنراني

 ×TBLیادگیری مبتني بر تیم)  ×(PBLني بر حل مسئله)یادگیری مبت  ×بحث گروهي
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جستجوی مقاالت  علمي که در آن از مدل ها وتئوری های آمروزش داده شرده اسرتفاده   )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

جستجوی مدلها و تئوری های جدیردو ارائره آن  -شده است و ارا ئه گزارش درباره سازه های آن مدل ها یا تئوری ها

 کالسدر 
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

و  ارائه آن در  با مراجعه به منابع التین گوش دادن ، پرسش و پاسخ ، تهیه مطلب درباره موروع مشخص شده

، ارائه یک نمونه مقاله  داخلي و خارجي درباره مدل ارتقائ سالمت کالس ، ارائه خالصه درس جلسه قبل به نوبت

 شدهآموزش داده 

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ×پروژکتور اسالید  خته و گچت  ×وایت برد

 نمایش ایلم کوتاه -استفاده از مواد آموزشي مانند نمایش ایلم   ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد04 آزمون پایان ترم×   درصد نمره 04آزمون میان ترم ×

  نمره درصد 04شرکت اعال در کالس    نمره  درصد04انجام تكالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردني         ایچندگزینه       ×پاسخ کوتاه     تشریحي

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: ی مطالعهمنابع پیشنهادی برا

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

1022Edition by David Seedhouse. nd0.  Health: The Foundation for Achievement, 1 

0. Promoting Health by Janne Sampson Katz, Alyson Perbery and Jenny Douglas.0225 

3. Promoting Health: A Practical Guide by Linda Ewles and Ina Simnett. 

4. Health Education:  Cognitive Behavioral Approach by Donald A. Read, Jones and Bartlett 

Publishers. 

5. Practicing the Application of Health Education Skills and Competencies by Bette B. Keyser, 

Marilyn J. Morrow, Kathleen Doyle, and Roberta Ogletree. 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:
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 چاپی 

 الگوهای مطالعه رفتار درآموزش بهداشت ، تالیف دکتر شجاعی زاده -
 

 اينترنتی 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

برنامه ریزی های آموزش بهداشت و مبتني بر تئوری بودن  ررورت 1

 ت ارتقاء سالم
  

 دکتر صلحي

 دکتر صلحي ارتقایي  آموزشي و  چگونگي انتخاب یک تئوری در مداخالت 0

 دکتر صلحي مفاهیم آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 3

 دکتر صلحي چگونگي شكل گیری مدل ها و الگوهای سالمت 4

 –بین اردی  –دسته بندی مدلها از نظر سطح کاربرد) اردی  5

 اجتماعي(

 دکتر صلحي

 دکتر صلحي آشنایي با مدل های مطالعه راتار در آموزش بهداشت 6

 دکتر صلحي آشنایي با مدل های ارتقاء سالمت 7

 دکتر صلحي برنامه ریزی در آموزش بهداشت 8

 دکتر صلحي کاربرد تئوری های یادگیری در آموزش بهداشت 9

 دکتر صلحي مباحث جدید در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 12

 دکتر صلحي مدیریت در ارتقای سالمت و آموزش بهداشت 11

 دکتر صلحي مدلهای جدید آموزش بهداشت 10

 دکتر صلحي چگونگي دسترسي به منابع الكترنیک درباره مدلهای آموزش بهداشت 13

 دکتر صلحي ارائه تكالیف دانشجویي 14-17

 




