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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 

 69-69دوم، سال نیمسال تحصیلی:  *.                                        آموزش بهداشت و ارتباطات   نام درس:

 بهداشت عمومی )کارشناسی( رشته و مقطع تحصیلی: .*                                                                           بهداشتدانشکده: 

 ندارد درس پیشنیاز:                                                                                 2 * تعداد واحد:

         89-81، سه شنبه * روز و ساعت برگزاری: 

 بهداشت عمومی*گروه آموزشی:                                            ..............کالس شماره  محل برگزاری: .*  

 دکتر سید کمال میرکریمیمدرسین: نام 

 ایام هفتهروزهای تماس با مسئول درس:           دکتر سید کمال میرکریمیمسوول درس: نام 

  280-62169822تلفن:  عمومی شت، طبقه دوم، گروه بهداشتدانشکده بهداآدرس دفتر: 

  k.mirkarimi@goums.ac.ir: پست الکترونیک

 توانمنفد نمفودن  ، آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصول آموزش بهداشت، نقش و اهمیت آن در شرایط و مکان های مختلف  : هدف کلی درس

 دانشجویان )جهت برنامه ریزی و تهیه برنامه های آموزش بهداشت، اجرا و ارائه پیامهای بهداشتی، ارزشیابی پیام های بهداشتی(

 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 شود. تعاری ، اهداف، اصول، فلسفه، و دامنه کاربرد آموزش بهداشت آشنابا دانشجو  .8

 دانشجو با تعری ، انواع و نحوه اجرای نیاز سنجی ها در آموزش بهداشت آشنا شود. .2

 دانشجو با نقش تئوری ها در آموزش بهداشت آشنا شود. .6

 دانشجو با مفاهیم یادگیری و تغییر رفتار آشنا شود. .1

 دانشجو نقش آموزش بهداشت در سطوح مختل  پیشگیری را لیست کند. .9

 یص نیازهای آموزشی را بداند.دانشجو روش های تشخ .9

 دانشجو مراحل برنامه ریزی در آموزش بهداشت را بداند. .0

 دانشجو روش های ارائه و انتقال پیام های بهداشتی را بشناسد. .1

 دانشجو با تعاری  ارتباط، نظریه ها، اجزاء و انواع آن آشنا شود. .6

 دانشجو نقش وسایل ارتباط جمعی در آموزش بهداشت را بداند. .82

 نشجو موانع و مشکالت آموزش بهداشت را بداند.دا .88

 دانشجو با روش های ارزیابی برنامه های آموزش بهداشت و پژوهش در آموزش بهداشت آشنا شود. .82

 دانشجو با تعری ، هدف و اصول مشاوره بهداشتی آشنا شود. .86

 الید، ویدئو پروژکتور خ و بهره گیری از وسایل کمک آموزشی از قبیل اسسخنرانی، پرسش و پاسشیوه تدریس: 

 

   نحوه ارزشیابی دانشجو:

  % 89 یو شفاه یکتب آزمون های* 

 % 19    یی* امتحان نها

 ترم :  انیامتحانات در طول ترم و پا خیتار

 میان ترم: نیمه اول اردیبهشت 

 دانشکده   پایان ترم: بر اساس جدول زمان بندی شده 
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   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 .دانشجو موظ  است قبل از حضور استاد در کالس حضور داشته باشد 

 .غیبت دانشجویان مطابق آیین نامه آموزشی می باشد 

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 .کلیه دانشجویان موظ  هستند در جریان برگزاری کالس ها مشارکت فعال داشته باشند 

 

 نیمه اول اردیبهشتحان میان ترم: * تاریخ امت

 بر اساس جدول امتحانی دانشکدهتاریخ امتحان پایان ترم: 

. عدم حضور دانشجو در آزمون های میان ترم و پایان ترم به منزله انصراف از آزمون تلقی شده و به * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 هیچ عنوان آزمون مجدد از دانشجو اخذ نخواهد شد. 

 

 

 یمنابع اصل

 جامعه شناسی ارتباطات، باقر ساروخانی، آخرین انتشار 

 آموزش بهداشت، منوچهر محسنی، آخرین انتشار 

 ارتباط شناسی، محسنیان راد، آخرین انتشار 

 

 

 منابع برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید

 ظار معرفی خواهد شد. بر اساس صالحدید استاد در طول ترم تحصیلی و به تناسب موضوع مورد انت -

 در دسترس یها E-journalsو   E-booksو استفاده از  Goums.ac.irکتابخانه مرکزی دانشگاه به آدرس  -

 

 

 

 آموزش بهداشت و ارتباطاتواحد  یجدول زمان بندی برنامه درس

 

 مدرس عنوان ساعت روز

آمادگی الزم مالحظات / 

دانشجویان قبل از شروع 

 کالس

 89 -81 سه شنبه
تعاری ، اهداف، اصول، فلسفه، و دامنه کاربرد آموزش 

 بهداشت
 مطالعه فردی دکتر میرکریمی

 سه شنبه
81-89  

تعری ، انواع و نحوه اجرای نیاز سنجی ها در آموزش 

 بهداشت
 مطالعه فردی دکتر میرکریمی

 مطالعه فردی دکتر میرکریمی تئوری ها و مدل های آموزش بهداشت 89 -81 سه شنبه

 مطالعه فردی دکتر میرکریمی یادگیری و تغییر رفتار  89-81 سه شنبه

 مطالعه فردی دکتر میرکریمی نقش آموزش بهداشت در سطوح مختل  پیشگیری 89 -81 سه شنبه

 مطالعه فردی دکتر میرکریمی مراحل برنامه ریزی در آموزش بهداشت  89-81 سه شنبه

 مطالعه فردی دکتر میرکریمی قال پیام های بهداشتیروش های ارائه و انت 89 -81 سه شنبه

 مطالعه فردی دکتر میرکریمی رتباط، نظریه ها، اجزاء و انواع آن  89-81 سه شنبه

 مطالعه فردی دکتر میرکریمی موانع و مشکالت آموزش بهداشت 89 -81 سه شنبه
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 مطالعه فردی دکتر میرکریمی تعری ، هدف و اصول مشاوره بهداشتی 89 -81 سه شنبه

 سه شنبه
81-89  

روش های ارزیابی برنامه های آموزش بهداشت و 

 پژوهش در آموزش بهداشت
 مطالعه فردی دکتر میرکریمی

 


