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 آموزش و ارتقاء سالمت  :گروه آموزشی                                                     بهداشت  :دانشکده 
  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتدکتري :حصیلی تيرشتهو قطع م
 

 ،نظري 5/1 :دنوع واح     2 :تعداد واحد     در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتیارتباط راهبردهاي :نام درس
      8-10 ساعتشنبه چهار   :زمان برگزاري کالس          ندارد:یش نیازپ      واحد عملی5/0

  دکتر طاهره دهداري:مسئول درس       نفر2  :تعداد دانشجویان            دانشکده بهداشت :مکان برگزاري
  دکتر طاهره دهداري:مدرس

 )لطفا شرح دهید (:شرح دوره
هاي اساسی یک متخصص آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، داشـتن مهـارت ارتبـاط بـا مخاطـب در          یکی از مهارت    

، درس ایـن  در. این مخاطب می توان عموم مردم تا یـک تصـمیم گیـر باشـد    . جهت تشویق وي به تغییر رفتار است
 فردي، بین موثر رتباطا برقراري در  را ارتباطی نوین هاي آوري فن کاربرد و تحلیل و تجزیه هاي روش دانشجویان
 انجـام  بـا  رفتـار  مطالعـه  هاي روش و ها نظریه براساس و بندند می کاره ب سیاسی و اجتماعی سازمانی، گروهی،
 .می یابند دست سالمت ارتباط تخصصی دانش به کاربردي بنیادي مطالعات

 :هدف کلی
 سالمت براي ارتباط نوین هاي ريآو فن و اصول و ها روش کاربرد و تحلیل مطالعه،با آشنایی دانشجویان 
 :) ساعت26( نظري اهداف بینابینی

 سالمت براي ارتباط در انتقادي و نظري فلسفی، مفاهیم آشنایی دانشجویان با -
 رفتار تغییر در ارتباطی ي راهبردها و ها مشی خط آشنایی دانشجویان با -
 سالمت براي ارتباط در فرهنگ بر مبتنی رویکردهاي و مبانی آشنایی دانشجویان با -
 حمایـت  کمپین،(  اجتماعی و سازمانی فردي، رفتار تغییر هاي برنامه و ارتباط هاي تئوري آشنایی دانشجویان با -

 )اجتماعی سازي شبکه طلبی،
 سالمت وارتقاء بهداشت آموزش در رسانه سواد آشنایی دانشجویان با -
 راهبردهـاي  و مخاطـب  و وضـعیت  تحلیل( سالمت براي ارتباط دفراین در نظري هاي جنبه آشنایی دانشجویان با -

 )ارتباطی
 کاربردها و ها فرصت ها، چالش، آنالین سالمت اطالعات آشنایی دانشجویان با -
 سالمت ارتباطات براي آن کاربرد و مفهوم ،اجتماعی بازاریابی آشنایی دانشجویان با -
 سالمت براي ارتباط در آن کاربرد و نوآوري و انتشار تئوري آشنایی دانشجویان با -
 سالمت ارتقاء براي سیاسی توسعه و ارتباط آشنایی دانشجویان با -
 پیام انتقال در آن کاربرد و نوین هاي رسانه آشنایی دانشجویان با -
 سالمت ارتباطات در پژوهش شناسی روش آشنایی دانشجویان با -
 شواهد بر مبتنی اي هرسان مطالعات چارچوب آشنایی دانشجویان با -
 سالمت براي ارتباط مطالعات در محتوا تحلیل و تجزیه آشنایی دانشجویان با -
 سالمت ارتباطات تحقیق هاي روش بهبود براي نوین هاي آوري فن آشنایی دانشجویان با -
 سالمت ارتباطات در اخالق آشنایی دانشجویان با -
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 ): ساعت17(اهداف بینابینی عملی 
 ایـزار  تهیـه  و هـا  محـیط  از یکی در ارتباطی هاي راهبرد از یکی اقل حد گذاشتن اجرا به براي برنامه کی طراحی -

 ارزشیابی و پایش هاي
 انتخابی هاي محیط از یکی در برنامه اجراي -
 برنامه ارزشیابی -
 نتایج و فرایند از تحلیل گزارش ارائه -
 

 :هاي تدریسشیوه
 پرسش و پاسخ   زي شدهسخنرانی برنامه ری   سخنرانی

 TBL((ادگیري مبتنی بر تیم          ییادگیري مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی
 

اجراي کنفـرانس  ، شرکت فعال در TBL  کالسی و جلساتشرکت فعال در جلسات : )لطفاً نام ببرید (سایر موارد 
 ها

 
 )لطفا شرح دهید( :وظایف و تکالیف دانشجو

  کالسحضور به موقع در. 1
  حضوري و مجازي کالس هايپرسش و پاسخبحث ها و شرکت فعال در . 2
 TBLشرکت فعال در جلسات . 3
  و ارائه کنفرانسشرکت فعال در جلسات ایفاي نقش. 4
 

 :  وسایل کمک آموزشی
   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

  آموزش مجازي ، کتاب ،کامپیوتر ، جزوه :)لطفاً نام ببرید(  سایر موارد
 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد ٢٠ :آزمون میان ترم   نمرهدرصد ٣٠ :آزمون پایان ترم    
نمرهدرصد ٢۵ انجام تکالیف     نمرهدرصد ٢۵ :شرکت فعال در کالس  

 ----------)  ببریدناملطفاً (سایر موارد 
 

 نوع آزمون
 غلط -صحیح     جور کردنی ايچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی
 عملی :)لطفا نام ببرید( سایر موارد

  
 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 )دکتر طاهره دهداري و همکاران(کتاب ارتباط و طراحی پیام در سالمت  .1
 2 و 1 ، جلد )دکتر علی اکبر فرهنگی(ارتباطات انسانی  .2
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3. Schiavo, Renata.Health communication: from theory to practice 1st ed. Published 
by Jossey-Bass, latest edition. 
4. Ruth Cross, Sam Davis and Ivy O’Neil.Health Communication:Theoretical and 
Critical Perspectives, Polity Press. Last edition. 
5. Frey, Lawrence R. II. Cissna, Kenneth N. III. Title: Handbook of applied 
communication research. IV. Title: Applied communication research. 2009. 
6. Claudia F. Parvanta and et al .Essentials of public health communication, Jones & 
Teresa L. Thompson, Alicia Dorsey,Katherine I. Miller.Handbook of health 
communication. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers ,latest edition. 
7. Witte, Kim. Effective health risk messages: A step-by-s Kim Witte, Gary Meyer, 
Dennis P. Martell, 2001. 
8. Teresa L. Tompson., Roxanne Parrott.,Jon F. Nussbaum .(2011). The Routledge 
handbook of health communication / edited by Teresa L. Thompson,Roxanne Parrott, 
Jon F. Nussbaum. — 2nd Ed. 
9. Valentina Marinescu and Bianca Mitu. The power of the media in health 
communication, first published 2016 by Routledge. 
10. Claudia F. Parvanta., David E. Nelson et al. (2011 ).Essentials of public health 
communication /, lead author and editor-in-chief ... [et al.]. Jones & Bartlett Learning. 
 
 

 
 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه
 دکتر طاهره دهداري سالمت براي ارتباط در انتقادي و نظري فلسفی، مفاهیمدانشجویان با آشنایی  1
 دکتر طاهره دهداري رفتار تغییر در ارتباطی ي راهبردها و ها مشی خطآشنایی دانشجویان با  2
 دهداريدکتر طاهره  سالمت براي ارتباط در فرهنگ بر مبتنی رویکردهاي و مبانیآشنایی دانشجویان با  3
 و سازمانی فردي، رفتار تغییر هاي برنامه و ارتباط هاي تئوريآشنایی دانشجویان با  4

 ) کمپین  اجتماعی
 دکتر طاهره دهداري

 و سازمانی فردي، رفتار تغییر هاي برنامه و ارتباط هاي تئوريآشنایی دانشجویان با  5
 )اجتماعی سازي شبکه طلبی، حمایت( اجتماعی

 هداريدکتر طاهره د

 دکتر طاهره دهداري سالمت وارتقاء بهداشت آموزش در رسانه سوادآشنایی دانشجویان با  6
 تحلیل( سالمت براي ارتباط فرایند در نظري هاي جنبهآشنایی دانشجویان با  7

 )ارتباطی راهبردهاي و مخاطب و وضعیت
 دکتر طاهره دهداري

 دکتر طاهره دهداري کاربردها و ها فرصت ها، چالش، آنالین سالمت اطالعاتآشنایی دانشجویان با  8
 دکتر طاهره دهداري سالمت ارتباطات براي آن کاربرد و مفهوم ،اجتماعی بازاریابیآشنایی دانشجویان با  9

 دکتر طاهره دهداري سالمت براي ارتباط در آن کاربرد و نوآوري و انتشار تئوريآشنایی دانشجویان با  10
 دکتر طاهره دهداري سالمت ارتقاء براي سیاسی توسعه و ارتباطنشجویان با آشنایی دا 11
 دکتر طاهره دهداري پیام انتقال در آن کاربرد و نوین هاي رسانهآشنایی دانشجویان با  12
 دکتر طاهره دهداري سالمت ارتباطات در پژوهش شناسی روشآشنایی دانشجویان با  13
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 دکتر طاهره دهداري شواهد بر مبتنی اي رسانه مطالعات وبچارچآشنایی دانشجویان با  14
 دکتر طاهره دهداري سالمت براي ارتباط مطالعات در محتوا تحلیل و تجزیهآشنایی دانشجویان با  15
 ارتباطات تحقیق هاي روش بهبود براي نوین هاي آوري فنآشنایی دانشجویان با  16

 سالمت
 دکتر طاهره دهداري

 دکتر طاهره دهداري سالمت ارتباطات در اخالقنشجویان با آشنایی دا 17
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