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 99مهر ورودی     ارتقای سالمت و سبک زندگی سالمطرح درس  
 نظريه ها و الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آن از:يش نيپ

 کارآموزی 1و  واحد نظری 1واحد : تعداد 

 ارشد سالمت جامعه فراگيران : دانشجويان پرستاری کارشناسی

 1400ارديبهشت شروع ترم: 

 12-10ساعت ها  شنبه 4روز و ساعت کالس: 

 و مسئول درس: دکتر باستانی مدرس

 :هدف کلی درس

ده و شنا شدانشجویان در پایان این درس با شکل پیری و مطرح شدن واژه سبک زندگی سالم و ارتقا سالمت ا

عه در ف جامراهبردهای ارتقا سالمت را در راستای توسعه جامعه و ارتقای کیفیت زندگی در عرصه های  مختل

فردی و  به طور افرادهدف این درس فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به بهبود سالمت  .بکار ببندند زندگی 

به  آموزش یتماه .نوجوانی تا کهنسالی استلقاج کودکی و جمعی)سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی( از 

 .نیاز سنجی استو این درس پایه ای برای تفکر انتقادی مددجو و بیمار محوریت داشته و 

 

 :شرح درس

 وا سالمتی مرتبط باستوار است . بر این اساس مفاهیم  پویاپی ریزی یک جامعه سالم و اهمیت این درس بر  

 هر سالم وی و شبیماری و حیطه ها و چارچوب های سه گانه ارتقا سالمتی ،برنامه های سبک زندگی و کیفیت زندگ

 رار می گیرد.و تحلیل قاهد علمی مورد بحث مبتنی بر شو بهداشتی سیاستگذاریهای 

 

 اهداف جزئی: 

 در پایان این درس انتظار می رود فراگیران قادر باشند:

   .مقاهیم مربوط به سالمتی و بیماری را تعریف کنند 

  .عوامل مرتبط با سبک زندگی سالم و عوامل تاثیر گذار بر سالمتی را توضیح دهند  

 ه های سامتی را نام ببرد.ابعاد سالمتی و تعیین کنند     

    مولفه های پیش بینی کننده سالمت را نام ببرد.سبک زندگی سالم و 

 ماعی( را ت اجتمفهوم رفتار بهداشتی و عوامل جانبی تاثیر گذار بر سالمتی )درامد، مسکن، شغل و حمای

     توضیح دهید.

 .اهداف و خدمات بهداشت عمومی را توضیح دهد 

  بهداشت عمومی در ارتقا سالمت را بیان کنند.سیاستگذاریهای 

 اجزا آن را بر شمرد و توضیح دهید. ارتقا سالمت و 

  ارتقا سالمت در بهداشت عمومی را بیان کند. اهمیت و اهداف 

  را تشریح نماید. 2020مفهوم مردم سالم تا سال 

 .پنج اولویت ارتقا سالمت را در بیانیه جاکارتا توضیح دهد 

 ی(پیشگیر و یسالمتاز و حیطه های سه گانه )آموزش بهداشت و حفاظت چوب ارتقا سالمت اجزاء  و چار 

 د.نشرح ده را
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  .رویکردهای ارتقا سالمت را نام برده و توضیح دهد 

 و ارتقا سالمتی را توضیح دهد. واژگان مهم و اساسی آموز ش 

 د.ناخالقی و فلسفی ارتقا سالمت را توضیح دهو کدهای  اصول و زیر بنا 

 .مزایای استفاده از تئوریهای آموزش و ارتقا سالمت را نام ببرد و توضیح دهد 

 .چالشهای سالمت عمومی و ارتقا سالمت را توضیح دهد 

 د.ناعالمیه حقوق بشر و ارتقا سالمت را بیان کن 

 را توضیح دهد. ارتقا سالمت یبرا یزیو برنامه ر یطراح 

  د.ندر ارتقا سالمت بدانا و شهر دوستدار سالمند رپروژه شهر سالم 

 د.نجایگاه و مکان های فعالیت مربوط به ارتقا سالمت را توضیح ده 

  و  دنبربا نام رو سبک زندگی سالم در بعد تغذیه و ورزش فعالیتهای مرتبط با شواهد علمی ارتقا سالمت

 .توضیح دهند.

 

 حيطه های يادگيری:

 و روان حرکتی شناختی و عاطفی )نگرشی(

 

 يس:روش تدر

بصورت   BIG BLUE BUTTON پلت فورم از طریق انالین و روش تدریس با استفاده از آموزش مجازی

 خواهد بود. سمینارو سخنرانی توسط مدرس، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، 

  

 

 وظايف/ تکاليف  دانشجويان :

 حضور و تعامل منظم و بموقع در کالس مجازی  

 لسات کالسو بحث گروهی در جتکالیف انجام  

 

 :  ارزشيابی دانشجو

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 درسآنالین  لساتجفعال در حضور و مشارکت  -1

 

ت ارزیابی مرحله ای درس در خصوص سبک زندگی، ارتقای سالمتی و کیفی -2

ر دشایع حاد یا مزمن زندگی در یکی از مسائل بهداشتی و یا اختالالت 

جربیات شخصی و شواهد علمی و رفرنس جمعیت مورد هدف مبتنی بر ت

 (های فارسی و خارجی

 

 ارزیابی پایانی درس  -3

 نمره 4

 

 نمره 8

 

 

 

 

 نمره 8
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 کاراموزی

 (باستانیدکتر )تحت نظارت در کارآموزی   منظمحضور و مشارکت  -1

سنجی  آموزش سبک زندگی بهداشتی در راستای ارتقا سالمت بر مبنای نیاز ارائهاز اجرای عملی  -2

مراکز  بمانند)سنین باروری، کودکان و نوجوانان، و سالمندان( در عرصه مددجویان گروه هدف )زنان در 

ی، اکن مذهبدرمانی، سرای سالمندان، مدارس، امو مراکز بهداشتی روستایی همچون خانه های بهداشت، 

 (باستانیدکتر )تحت نظارت در سناریو های منتخب از سوی استادیا محل کار و ..

ظتارت  ن)تحتت  کیفیت زندگی   دگی بهداشتی وارائه شفاهی ژورنال کالب مرتبط با ارتقا سالمت، سبک زن -3

 (باستانیدکتر 

 

 :انگلیسی فارسی و  منابع منابع پيشنهادی برای مطالعه :

 کلیه کتب مرتبط با محتوای آموزشی موجود در کتابخانه - چاپی 

 کلیه مقاالت و کتب مرتبط با محتوای آموزشی -  اینترنتی 

 به انضمام   منابع زير

 منابع مورد استفاده: 

 يسی و فارسی موجود در کتابخانه ومقاالت مرتبط به انظمام:کتب و درسنامه های انگل

 

Manoj Sharma, John A. Romas. Theoretical Foundations of Health Education and 

.Edition Canada Jones & Bartlett Learning, 2012 ndHealth Promotion.  2 

Thomas Buttler J . Health Education & Health Promotion, USA : Wadsworth, 2011 

Naidoo J, Wills J. Health Promotion. 2
nd

 ed Baillier Tindall , Edinburgh, 2016 

Stanhope , M; Lancaster , J. Foundation of Nursing in Community  . St Louise: Mosby, 

2
nd

 ed, 2019 

Clark , M J. Community Health Nursing,  4
th

 ed , Caring for Population, New Jersey: 

Prentice Hall, 2013 

 

Green, J. and South, J. 2006 Evaluation Open University Press, Maidenhead  

Tones, K. & Green, J. 2004. Health Promotion: Planning and Strategies. Sage 

Publications: London. 
 
Paul Terry’s LinkedIn page . Articles section. Accessed January 27, 2021. 

https://www.linkedin.com/pulse/reply-below-your-best-books-all-time-health-

promotion-paul-terry/?published=t 

Google Scholar 
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  12-10شنبه ها ساعت  4ارتقای سالمت و سبک زندگی سالم    جدول زمانی درس 

 

 موضوع تاریخ  جلسه

 ارتقا سالمت آن در و اهمیت و چارچوب سالمتی و مفهوم  1/2/1400 1

2 

8/2/1400 

ا رویکردهای ارتقا سالمت و زیر بنای اخالقی در تصمیم گیریهای ارتق

 و آموزش سالمتسالمت 

 راهبردهای ارتقا سالمت و جایگاه و مکانهای مرتبط با ارتقا سالمت 16/2/1400 3

 و آموزش سالمت رنامه ریزی برای ارتقا سالمتطراحی و ب 22/2/1400 4

 سبک زندگی بهداشتی و عوامل تاثیر گذار بر سبک زندگی سالم 29/2/1400 5

7 

5/3/1400 

سبک زندگی بهداشتی و ارتقا سالمت در یکی از جمعیت های مورد هدف 

 جامعه 

ورد هدف سبک زندگی بهداشتی و ارتقا سالمت در یکی از جمعیت های م 12/3/1400 8

 جامعه 


