
 فرم طرح درس دوره
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

 آموزش بهداشت و ارتباطات نام درس :  

 11-11ساعت شنبه ها ،  تاریخ برگزاری : 1965-69سال تحصیلی  اول نیمسال طول دوره :

 دانشکده بهداشت محل برگزاری : واحد نظری 1تعداد واحد :

 ندارد پیش نیاز : عبدالرحمان چرکزی دکتر گروه مدرسین :

 Charkazi@goums.ac.ir پنجمپیوسته ترم کارشناسی بهداشت عمومی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :
 

 ف کلی :اهدا

 مفاهیم و اصول آموزش بهداشتآشنایی دانشجویان با .1

 نقش و اهمیت آموزش بهداشت در شرایط و مکانهاآشنایی دانشجویان با  .1

 موزش بهداشتبرنامه ریزی و تهیه برنامه های آ توانمند نمودن دانشجویان جهت.9

 توانمند نمودن دانشجویان جهت اجرا و ارائه پیام های بهداشتی با روش های مختلف .4

 . توانمند نمودن دانشجویان جهت ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت5

 : در راستای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابند یداهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره با

 را توضیح دهد. تعاریف، اهداف، اصول، فلسفه و دامنه کاربرد آموزش بهداشت .1

 را توضیح دهد. ارتقاء سالمت را تعریف کرده و استراتژی های آن  .1

  را بیان کند. رفتار بهداشتی را تعریف کرده و عوامل موثر بر رفتار بهداشتی  .9

 شریح کند.ت یادگیری و تغییر رفتار را در آموزش بهداشت .4

 هماهنگی بین بخشی و نقش آن را در آموزش بهداشت توضیح دهد. .5

 نقش آموزش بهداشت را در سطوح پیشگیری معرفی کند. .9

 توضیح دهد. نقش و اهمیت فرهنگ یک جامعه را در .7

 را بیان کند. بهداشتنیازهای آموزشی و مراحل برنامه ریزی آموزش   .8

 .تعریف، هدف، و اصول مشاوره بهداشتی را تشریح کند  .6

 ارتباطات ، در آموزش بهداشت را تعریف کرده و روش های تدوین و ارائه پیام های بهداشتی را توضیح دهد. .11

 .نقش وسایل ارتباط جمعی در آموزش بهداشت را توضیح دهد .11

ای مزمن، بیماری های واگیر، برنامه های بهداشت خانواده، و بهداشت مدارس را نقش آموزش بهداشت در پیشگیری از بیماری ه .11

 توضیح دهد.

 ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت و شناخت موانع و مشکالت آموزش بهداشت را توضیح دهد. .19

 

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 دکتر عبدالرحمان چرکزی سالمت و عوامل موثر بر سالمتتعریف  کلیات، و 11-11 11/9/1965 1

 دکتر عبدالرحمان چرکزی کلیات و تعریف اهداف ، اصول و فلسفه آموزش بهداشت 11-11 17/9/1965 1

 دکتر عبدالرحمان چرکزی آن ه و تعریف ارتقاء سالمت، و استراتژی های و اجزاچتاریخ 11-11 9/7/1965 9

 دکتر عبدالرحمان چرکزی تعریف رفتار بهداشتی، عوامل موثر بر یک رفتار بهداشتی  11-11 11/7/1965 4

 دکتر عبدالرحمان چرکزی تعاریف آگاهی، دانش، باور، عقیده، هنجار، ارزش، نگرش و اجزاء آن 11-11 17/7/1965 5

 عبدالرحمان چرکزیدکتر  تعریف فرهنگ و نقش آن  در سالمت فرد و جامعه 11-11 14/7/1965 9

تعریف پیشگیری و سطوح آن و  نقش آموزش بهداشت در سطوح چهارگانه  11-11 1/8/1965 7

 پیشگیری، هماهنگی بین بخشی و نقش و ارتباط آن با آموزش بهداشت

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

 عبدالرحمان چرکزیدکتر  تعریف یادگیری، انواع یادگیری و قوانین یادگیری 11-11 8/8/1965 8

 دکتر عبدالرحمان چرکزی نیازهای آموزشی، تعیین اولویتها  و مراحل برنامه ریزی آموزش بهداشت 11-11 15/8/1965 6

 دکتر عبدالرحمان چرکزی امتحان میان ترم 11-11 11/8/1965 11



 دکتر عبدالرحمان چرکزی بهداشتیتعریف مشاوره و مشاوره بهداشتی، اصول و اجزای یک مشاوره  11-11 16/8/1965 11

مروری بر الگوهای آموزش بهداشت) الگوی باور سالمتی، نظریه خودکارآمدی،  11-11 9/6/1965 11

 الگوی قصد رفتاریف الگوی بزنف(

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

تعریف ارتباطات، انواع آن، عناصر ارتباطی و تدوین و ارائه یک پیام  11-11 19/6/1965 19

 بهداشتی  

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

نقش و اهمیت وسایل ارتباط جمعی در آموزش بهداشت، تعریف رسانه بهداشتی  11-11 11/6/1965 14

 و اهمیت آن در آموزش بهداشت
 دکتر عبدالرحمان چرکزی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی تعطیل رسمی 11-11 17/6/1965 15

نقش آموزش بهداشت در پیشگیری از بیماری های مزمن، بیماری های  11-11 4/11/1965 19

 واگیر، برنامه های بهداشت خانواده، و بهداشت مدارس

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

های شناخت موانع و مشکالت آموزش بهداشت و ارزشیابی برنامه  11-11 11/11/1965 17

 آموزش بهداشت

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

 
 ، بحث گروهی، پرسش و پاسخ سخنرانی روش تدریس : 

 سیاست ها و قوانین کالس :

 . غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد.1

 . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد1

 . خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو9

 : ایف و تکالیف دانشجوظو

 . رعایت نظم و انضباط در کالس1

 . مشارکت فعال در بحث گروهی، و پاسخ به سئواالت1

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

  درصد 11    . حضور فعال و موثر در کالس1

 درصد 11. آزمون های کوئیز                   1

 درصد 11                   . آزمون میان ترم   1

 درصد 41                     . آزمون پایان ترم9

  8-11ساعت  1965/ 16/11 :تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم 

 

 منابع مطالعه 

 . آموزش بهداشت نویسنده منوچهر محسنی 1.جامعه شناسی ارتباطات،نویسنده باقر ساروخانی 1 منابع اصلی :

 ارتباط شناسی  نویسنده محسنیان راد  برای مطالعه بیشتر :منابع 

 

 


