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 کارشناسي ارشد   در مقطع سالمت ءآموزش بهداشت و ارتقا رشتهاسامي اعضای کميته بازنگری برنامه آموزشي 

 
  دانشگاه                                   نام و نام خانوادگي

 اصفهان درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه   اسالمي علي احمد دكتر آقاي

 تبريز درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه  پور وردي حميد اهلل دكتر قايآ

 ايران درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه  تقديسي حسين محمد دكتر آقاي

 (تهران تحقيقات علوم واحد) اسالمي آزاد دانشگاه                                جليلي زهرا  دكتر خانم
 بهشتي شهيد درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه                             رخشانيفاطمه  دكتر خانم

 بهشتي شهيد درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه   رمضانخاني علي  دكتر آقاي

 تهران درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه  زاده شجاعي داوود  دكتر آقاي

 مدرس تربيت درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه  رپو غفراني اهلل فضل  دكتر آقاي

 شيراز درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه   كاوهمحمد حسين  دكتر آقاي

 ياسوج درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه   شيرازي زاده كريمكامبيز  دكتر آقاي

 يزد انيدرم بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه  مظلوميسيد سعيد  دكتر آقاي

 همدان درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه  سيد محمد مهدي هزاوه اي دكتر آقاي

 
 

 آموزش علوم پایه بهداشت و تخصصي  همكاران دبيرخانه شورای 

  

 

 دانشگاه علوم پزشكي ايران   استادیار       دكتر  معصومه خير خواه 

 م پزشكي تهراندانشگاه علو استادیار دكتر فرحناز خواجه نصيري

 دانشگاه علوم پزشكي تهران استادیار      دكتر  شهال خسروي   

 خانم فاطمه كريمپور
 

دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي  کارشناس 

 بهداشت و تخصصي

 
 

 علوم پزشكي ریزیبرنامههمكاران دبيرخانه شورای عالي 
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 ...................... جلسهليست اعضا و مدعوین حاضر در .......

 

 علوم پزشكي مورخ ............................. ریزیبرنامهشورای معين شورای عالي 
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 علوم پزشكي در زمان تصویب برنامه آموزشي ریزیبرنامهليست حاضرین شورای عالي 

 کارشناسي ارشد در مقطع آموزش بهداشت و ارتقای سالمت رشته 

 
 حاضرين:
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 مقدمه:

 تحصيالت هايدوره از يكيكه  سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش تحصيلي رشتهكارشناسي ارشد ناپيوسته مقطع 

 طراحي،، نيازسنجي براي كافي مهارت و دانش از كه شوندمي تربيت گانيه آموختدانش آن در كه ستا تكميلي

 در را و سازمان جامعهگروه،  ،فرد و. باشندمي  برخوردار جامعه سالمت با مرتبط آموزشي هايرنامهب يابيشارز و اجرا

 هايسرمايه از استفاده مردم، مشاركت جلبدر اين راستا،  .سازندميتوانمند  سالمت ارتقاي و حفظ ،تأمين جهت

 سواد ارتقاء. شودمي كه بكار گرفتهاست  ايحرفه هايفعاليت ازجمله گذارانسياست حمايتجلب  و اجتماعي

 سالم، زندگي شيوه و گروهي هنجارهاي اصالح ، سالم رفتارهاي و باورها ، هاارزش به دادن شكل جامعه، سالمت

 به  كسب موفق مصوب، دوره طي كه است رشته اين آموختگاندانش وظايف ازجملهنيز  ،زندگي هايمهارت توسعه

 .شد خواهندالزم  هايتوانمندي

 عنوانبه، علوم بهداشتي نيز دچار تغييرات تكميلي و تطابقي مهمي شده  است كه از آن  فنّاوريبا پيشرفت علم  و 

درک موجود از بيماري و سالمت و رويكرد متخصصين  هاپيشرفتمتعاقب اين  . شودميانقالب علم  سالمت ياد 

ه پيشرفت كشورهايگوني شده  است. در ار دگرالمت دچفظت و ارتقاي ساعلوم سالمت به  پيشگيري از بيماري مح

  شناسانهجامعهو  روانشناسانه، پزشكي رويكردهايبه ترتيب  به هابيماريو  اين رويكرد از رويكرد سنتي به مشكالت

ط ارتقاي سالمت كه  توس اجالسدر اولين  1891منشور اوتاوا در سال  اين روند ارتقا پيدا كرد. در ادامه سالمتبه

 اجالسپي اين نقطه عطف ظهور رشته ارتقاي سالمت گرديد.  در  و سازمان بهداشت جهاني در كانادا برگزار شد

. اتفاق افتاد  توسعهدرحال كشورهايآن در  دنبال بهو سالمت  نظاممان بهداشت جهاني و رات ساختاري در سازيغيت

، سانسمختلف لياشت و ارتقاي سالمت در مقاطع بهدرشته آموزش  نياز دمورنيروي انساني متخصص  تأمينجهت 

اروپايي از  كشورهايكانادا، و شد. كشورهاي استراليا، تأسيسن دانشگاه معتبر جها هادردهري و دكت ليسانسفوق

شواهد و  تأكيددر مفاهيم سالمت و همچنين  الملليبينتغييرات بنيادي در پي ، روازاين. پيشگامان اين علم هستند

فرايند . ران محرز گرديدبازنگري رشته  آموزش بهداشت و ارتقاي  سالمت  در  اي ضرورتو  بر لزوم يهانجتجارب 

 انجام گرفتهبهداشت و ارتقاي سالمت به  شرح  زير آموزشبرنامه درسي مقطع  كارشناسي ارشد رشته  بازنگري

 واحدهای در شاغل کارشناسان، گروه رشته محترم و مدیران علمیهیئت اعضای از نظرات نيازسنجي اول: مرحله :است

 نوین، هایآوریفن ارتباطات، هایرشته مجرب اساتیدو دکتری رشته  دانشجویان، آموختگاندانش ،سالمت ارتقاء و آموزش

   صورت گرفت. در کارآفرینی  و شناسیروان
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 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت رشته به فارسي و انگليسي: عنوان

 Master of Science (M.Sc.) In Health Education and Health Promotion کارشناسي ارشد  :تحصيلي مقطع 

 تعریف رشته:

بر  تأثيرگذاريبراي   هاآن  قادرسازيسازمان و اجتماع و  ،فرد ترغيب و آموزش"از است و ارتقاي سالمت  عبارت  بهداشت  آموزش

و كيفيت  جامعه  رفاهسالم،  زندگي سبک ارتقاء  و حفظ براي مردم به  كه اجتماعي فردي و ابزارهاي بر سالمت  و توسعه مؤثر هايمؤلفه

، شناسيجامعهروانشناسي، ، اجتماعي علوم رفتاري، ازجملهوسيعي از علوم طيف  دربرگيرندهاين رشته .  "نمايدمي كمک زندگي

   .است پزشكي-و علوم بهداشتيمشاوره   ،نوين، تعليم و تربيت هايآوريفنو  فنّاوري، رسانه، ارتباطات، شناسيمردم

رفتار فردي،  وتحليلتجزيه ،نيازسنجي در ايحرفه توسعه مهارتش بهداشت و ارتقاي سالمت در مقطع  كارشناسي ارشد  رشته آموز

 هايروشاز  مقطع  همچنين در اين . هست سالمت ارتقاءيابي مداخالت آموزش بهداشت و شارز و اجرا ،ريزيبرنامهاجتماعي و سازماني، 

، و ساير هاسياستسالمت در همه  ،رفتار مطالعه و تغيير هاينظريه ،مشاوره هايروش، سالمت هايهكنندتعيين و كيفي وپژوهش كمي 

 .شودمي گيريبهره شواهد برعملكرد مبتني  و ،ارتقاء سالمت، ارزشيابي مداخالت هاياستراتژي

 شرایط و نحوه پذیرش در دوره:

 باشند:ختصاصي زير برخوردار داوطلبين بايد عالوه بر شرايط پذيرش دانشجو از شرط ا

پرستاري، مامائي، مهندسي بهداشت حرفهه اي، مهندسهي بهداشهت ، بهداشت عموميي: هااز رشته دريكيدارا بودن مدرک كارشناسي 

علهوم ، اجتمهاعيعلهوم  مشهاوره، مهردم شناسهي، ،علوم تربيتهيمحيط،  مديريت خدمات بهداشتي درماني، هوشبري، مدارک پزشكي، 

 هايدانشهگاهاز يكهي از  روانشناسي، تكنولوژي، اتاق عمل، فناوري اطالعات سالمت و مطالعهات ارتبهاطي و فنهاوري اطالعهات تربيتي، 

 رسيده باشد . آوريفنوزارت علوم ، تحقيقات  و ياپزشكي  آموزشوزارت بهداشت، درمان  تأكيدمعتبر داخلي يا خارج از كشور كه به 

 و ضرایب آن:مواد امتحاني در آزمون ورودی 

 ضریب نام درس ردیف

 3 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 1

 2 روانشناسي 2

 2 بهداشت عمومي 3

 2 شناسيجامعه 4

 3 زبان عمومي 5

 12 ضرايبمجموع  6 

 

 تاریخچه و سير تكاملي دوره در جهان و ایران

 و شد معرفي اوليه بهداشتي هايمراقبت و« همه رايب سالمت» تحقق اصلي هدف آن در كه 1791 سال در تا آلما اجالس از بعد

 اجالس در. مطرح شد PHCاولين جزء  عنوانبهآموزش بهداشت و گرفت  شكل سالمت برنامه عنوان تحت 2222 سال براي اهدافي

 «اتاوا منشور» عنوان باسازمان بهداشت جهاني قرار گرفت و  تأكيدو  تائيدآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت مورد  1716 سال در اوتاوا

 ،كنندهحمايت هايمحيط ايجاد سالمتي، با مرتبط عمومي سياست ايجاد: از بود عبارت منشور اين عملياتي هايمكانيسم. شد تصويب

 .فردي هايمهارت توسعه سالمتي و خصوص در جامعه اقدامات تقويت درماني، بهداشتي خدمات سيستم بازنگري

آموزش بهداشت اداره  . مطرح شديک حرفه خاص  عنوانبهسالمت  ارتقاء و آموزش بهداشت شمسي هجري  1332سال  در ايران

مقدماتي به مدت شش هفته براي شش نفر از  ايدوره. در آن زمان كاركردتحت عنوان اداره تبليغات در وزارت بهداري وقت شروع به 

ده نفر ليسانس  1331افراد به مناطق مختلف كشور اعزام شدند در سال  كاركنان جهت آموزش مبارزه با ماالريا ترتيب داده شد و اين

اداره آموزش بهداشت تحت نظر معاونت  1342الزم قرار گرفتند.در سال  هايآموزشتحت  ماه 4و براي آموزش سالمت انتخاب شدند 

آن نيز گسترده  هايفعاليتيافت و م نا به دفتر آموزش بهداشت عمومي تغيير   1351فني وزارت بهداري قرار گرفت و در سال 
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دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات  تأسيستربيت مربي بهداشت در داخل كشور كه پس از  موازاتبه 1355بعد تا  هايسالشد.طي 

ني بهداشت ، انگليس و سازمان جهامتحدهاياالتهاي اعطايي  بورسبهداشتي، همكاري اين موسسه را نيز در پي داشت با استفاده از 

آموزش بهداشت به  ليسانسفوق سالهيک هايدورهچند نفر از مربيان بهداشت با گذراندن امتحان زبان انگليسي براي طي  سالههمه

كشورهاي فوق اعزام شدند. بعد از انقالب توسط دانشكده بهداشت دانشگاه تهران) دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران فعلي( 

تربيت دانشجو در رشته آموزش بهداشت در مقطع دكتري  .شد برگزارموزشي براي تربيت كارشناسي ارشد آموزش بهداشت آ هايدوره

 آغاز گرديده است. 1369تخصصي از سال 
 

 

 باورها و هاارزش
 حفظ براسالم  مي است.اسال-ايراني فرهنگ ودين مبين اسالم  مقررات وبرگرفته از قوانين "عمدتاًحاكم بر اين رشته  هايورزشعقايد 

هدف علم آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، توانمندسازي  ازآنجاكه. تأكيد خاص دارد  اجتماعي وفردي  هايمسئوليتسالمت بر اساس 

ن دارد. اي عهده بهسالم  جامعه استقراراين رشته نقش مهمي در  هايآموزهبراي كنترل عوامل مؤثربرسالمت است، لذا  جامعه وافراد 

فرهنگ و سبک زندگي سالم مبتني بر فرهنگ و مذهب   توسعه ورشته بر اساس نيازهاي فردي ،سازماني ، و اجتماعي براي بهبود رفتار 

 هاآن تلفيق و رفتارياين رشته با استفاده از مجموعه علوم پزشكي، بهداشتي، اجتماعي  آموختگاندانشايراني اسالمي بنا گرديده است و 

مختلف  هايبخشو در اين مسير از مشاركت  سازندميسالمت توانمند  ارتقاء ورا در جهت تأمين ،حفظ  هاسازمانردم و با يكديگر م

 سازيفرهنگو تأكيد بر عدالت در توزيع سالمت، اين رشته بر  محوريسالمت. عالوه بر جويدميبهره  گذارانسياست حمايت وجامعه 

 :شود مي تأكيد زير هاي¬ارزش بر برنامه، اين دارد. در باورنيز  اجتماعي وي فرهنگ هايپژوهشتدريجي مبتني بر 

 ايراني-اسالمي يهاارزش 

 يمداراخالق 

 ينگر مجامع يمندنظام 

 يمحوراجتماع   

  عدالت محوري 

 محوريسالمت 

  مشاركت، همكاري و توانمندسازي 

 (اندازدورنما )چشم

به در مقطع  كارشناسي ارشد ،  سالمت  ارتقاء ورشته آموزش بهداشت  ملي،  اندازشمچسند با اهداف  گام وهمشمسي  1424تا سال 

جامعه   و ايجاد بستر مناسب  توانمندسازياين مقطع  قابليت  آموختگاندانش دست يابد و جامعه  استانداردهاي آموزشي در سطح

 آموزش و اين مقطع  آموختگاندانشتربيت همچنين يند ارتقاي سطح  سالمت  محيطي،  سازماني ، و اجتماعي در كشور فراهم نما

 بخشيتوانتشخيصي، و درماني و  هايهزينه و  هابيماريبار  كاهشو  وريبهرهافزايش ارتقاء سالمت باعث ارتقاء سطح سالمت جامعه، 

    گردد.

 (مأموریترسالت )

، تربيت دانش آموختگاني است كه با كسب دانش و مهارت  شددرمقطع كارشناسي ار   و ارتقاء سالمت ماموريت رشته آموزش بهداشت

، تصميم گيري، و موثر  برقراري ارتباط مناسب ي فردي، سازماني و اجتماعيهاي حرفه اي قادر به شناخت جامعه، ارزيابي نيازها

راستاي افزايش اگاهي، و طراحي مداخالت وپژوهش هاي مرتبط با سالمت در  پژوهشي و مشاوره ايمديريتي ، خدمات آموزشي، 

باشند به گونه اي كه به ارتقاي هاي مختلف جمعيتي بر اساس ارزش هاي اسالمي ، فرهنگي وانساني بهبود نگرش و  تغيير رفتار گروه

  سالمت و شكل گيري سبک زندگي سالم منتهي گردد.
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 اهداف کلي 

  : ظورمنبه آموختگاندانشتوانمندسازي  و ف كلي اين رشته تربيت اهدا

  ارتقا سالمت  هاياستراتژيو  رويكردهابكار گيري 

  سالمت در سطح فردي، اجتماعي و سازماني ارتقادهنده و تصميمات رفتارهاتوسعه اصالح و 

 در جامعهو كيفيت زندگي سبک زندگي سالم  دبهبو 

  ترويج فرهنگ سالمت جامعه 

 آموختگان در جامعه:های دانشنقش

 برقراري ارتباط / اي / مديريت/ مشاورهژوهشيپآموزشي/عبارت است از 
 

 آموختگان به ترتيب هر نقش به شرح زیر است:ای دانشوظایف حرفه

 نقش آموزشي -الف

 غيررسميو  آموزشي رسمي هايدورهو ارزشيابي  طراحي، اجرا 

 اجتماعي توانمندسازيكاركنان نظام سالمت، و  توانمندسازي 

 ارتباطات در سطوح سازماني و اجتماعيرقراري در بآموزشي  هايبرنامه اجراي 

   مواد و  محتواي آموزشي استانداردسازيتوليد و 

  آموزشي نوين هايروشبكار گيري 

 پژوهشي -ب 

 علمي براي هايپژوهشليد دانش و شواهد علمي از طريق طراحي و اجراي تو  

 براي آموزش مؤثرارتباطي  هايكانالو انتخاب  شناسايي     -

 در ارتباط با مسائل بهداشتي. و سبک زندگي عادات، آداب و رفتار مردم عهمطال 

  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت هايبرنامهمطالعه اثربخشي  

 تحليل محتوا در مواد آموزش سالمت 

  هااولويتنيازسنجي و تعيين  

  هامدلو  هاتئوريمطالعه رفتار بر اساس  

 اشت و ارتقاء سالمتآموزش بهد هايپژوهشدر   ابزارسازي 

  مستندسازيو  هادادهگردآوري و تحليل   

  مرتبط با سالمت گرفتهانجام هايپژوهشنتايج  ارائهانتشار مقاله در مجالت معتبر 

  خارجي ودر مجامع علمي داخلي پژوهشي  دستاوردهايارائه 

  علمي متون و،مقاالت  هاطرحنقد و داوري 

  مرتبط با سالمت الملليبين و  ايمنطقهملي ، هايطرحهمكاري در 
 

 : یدر زمينه ها مشاوره ارائه -ج

  كودكان، نوجوانان، جوانان، جمعيتي هايگروهدر  دهنده سالمت و ارتقاء ايمن  سبک زندگي و رفتارو بهبود براي تغيير (

  زنان، سالمندان، معلولين و ...(

  روان هايآسيبو  پرخطر رفتارهايبراي پيشگيري و كنترل(مواد و داروها،  سوءمصرفي اجتماعيHIV   )،ايدز / 

  بر اي سالمت جنسي 
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 و رهبری مدیریت -د

 :گرددمينقش مديريتي با توجه به موارد زير انجام  

 ريزيبرنامه 

 منابع تأمين 

 دهيسازمان 

 سازيظرفيت 

 هدايت و رهبري 

 پايش و ارزشيابي 

 برقراری ارتباط  – ه

براي تسهيل و  هاآنترغيب، جلب مشاركت و حمايت  منظوربهاجتماعي  هايسازمانو  هاتشكل، اگروهبا  مؤثررقراري ارتباط ب

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت شامل: هايبرنامهتوسعه 

  درون و بين بخشي هايهماهنگيايجاد ائتالف و يا توسعه 

  محلي هايرسانهارتباط با 

  نهادمردم هايسازمانو  هاانجمن  ازجمله يغيردولتدولتي و  هايسازمان با  مؤثرارتباط  

 اطالعات و ارتباطات نوين  هايآوريفناز  گيريبهره 

 

 جایگاه شغلي دانش آموختگان:

 دانش آموختگان این دوره مي توانند در جایگاه های زیر انجام وظيفه نمایند:

 پزشكي و موسسات وابسته درمان و علوم ستاد وزارت بهداشت -

 اتيمركز تحقيق  -

 مراكز مشاوره و خدمات آموزش بهداشت و ارتقائ سالمت -

 ساير سازمان هاي ذيل:

 آموزش و پرورش 

 صدا و سيما و نهاد هاي رسانه اي و خبر گزاري ها 

 مراكز جامع سالمت 

 ونت اجتماعي شهرداري )سراي محله و خانه هاي سالمت(امع 

 رت ارشاد، بنياد ملي بازي هاي رايانه اي(حوزه هاي مميزي و ارزيابي نحصوالت فرهنگي و آموزشي )وزا 

 پيشگيري و( پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت جمله من مختلف هاي سازمان) اجتماعي هاي معاونت 

 اجتماعي و فرهنگي پيشگيري آموزشف) قضائيه قوه جرم وقوع از

 آموختگاندانشبرای  های مورد انتظارمهارت و توانمندی

 :مورد انتظار ایهپ هایتوانمندیالف: 

   از: اندعبارتآموختگان اين مقطع مورد انتظار براي دانش يعموم  هاييتوانمند -

ها. همچنين  پارامتريک و محاسبه حجم نمونه و تحليل داده هاي  آماري پارامتريک و ناها به روشهاي آناليز دادهو روش آمار -

ه و سالمت در جامعه ) عوامل بيماري زا ميزبان محيط( و مدل هاي اپيدميولوژي، شناخت عوامل موثر بر وضعيت بيماري

يک بر حسب قسيم بندي فاكتور هاي اپيدميولوژِمختلف اپيدميولوژي ) مثلث اپيدميولوژيک، شبكه  عليت، مدل چرخ ( و ت

 زمان ، مكان و شخص) مفهوم  ارتباط و عليت(
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 اختصاصي مورد انتظار: هایتوانمندیب: 
 از: اندعبارتآموختگان اين مقطع مورد انتظار براي دانش ياختصاص يهايتوانمند

كدهاي  ايحرفهشرح وظايف  توانمندي

 درسي

تعامل بين بخشي –ارتباطات 

 مذاكره –
برقراري ارتباط سازنده و پويا با تعامل مثبت و سازنده ، بدون هرگونه  -

 هاي مرتبط با نظام سالمت مناقشه با بخش

 ن بخشي و بين بخشيو يا توسعه هماهنگي درود ائتالف ايجا  -
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، هاي آموزشيكارگيري فنّاوريبه

 آموزش افراد در سطوح مختلف

 رفتار و نگرش آگاهي، هايحيطه در  آموزشي نيازسنجي -

 Action عملياتي برنامه آموزشي،تهيه محتواي ، توليد اهداف تعيين  -

Plan 

 شي رسمي و غيررسمي، هاي آموزطراحي، اجرا و ارزشيابي دوره   -

  توانمندسازي كاركنان نظام سالمت، و توانمندسازي اجتماعي  -

هاي آموزشي در برقراري ارتباطات در سطوح سازماني و اجراي برنامه  -

  اجتماعي

 هاي آموزشي نوينبكار گيري روش   -

-  

11 8  
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در آموزش بهداشت و پژوهش 

 ارتقاء سالمت
 بط در حيطه  سالمت پژوهشي مرت هايمشاركت در طرح -

هاي تحقيق كمي و كيفي در طراحي، اجرا و كارگيري روشبه -

 ارزشيابي مداخالت آموزش بهداشت  و ارتقاي سالمت 

 ي،  ابزارسازي پژوهشي، هاپروپوزالتهيه  -

12-13-

11 

 ، اجرا و  ريزيبرنامه  طراحي

 رفتار تغيير مداخالت ارزشيابي

 بيمارستان، مدارس،)مختلف هايمحيط رد اجتماعي ، سازماني  فردي  سطح

    برنامه با  مرتبط هايتئوري گيري بكار كار و ...( توان محيط
18 

13 

ارتباطي در  رويكردهاي كارگيريبه

 تغيير رفتار فرد و جامعه  

جلب حمايت  -گذارانسياست فردي، جمعي، ارتباطي:)بين رويكردهاي -

 (جانبههمه

 سالمت براي اجتماعي بسيج، (Advocacy)جانبههمه حمايت جلب  -

(Health Campaign ) 

 ايجاد ائتالف  -

 ويدئو، صدا، تصوير، نوشتار،) ايچندرسانه مواد طراحي اصول   -

 (پويانمايي
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 مؤثررفتار مبتني بر عوامل  تحليل

 بر سالمت

 رفتارها و باورها در تغيير  يادگيري رويكردهاي و هانظريه كارگيريبه -

 هاآن هدارينگ و حفظ و

 ،  كنترلهنجارهاها، پذيري، ارزشكارگيري مفاهيم جامعهبه  -

14- 15 
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  اجتماعي سالمت هايها ، و  تئورينقش و ، نهادهااجتماعي

 ها در فرهنگ سالمتآن و كاربرد شناختينظريات جامعه -

  مصاحبه مديريت و  مشاوره شروع هايمهارت - مشاوره 

 تلفني، ، چهره به چهره) فردي رهمشاوها و فنون روش بكارگيري -

 (ايميل و مجازي

  گروهي مشاوره و نفنروشها و بكارگيري   -

17 

 

 تظار :مورد ان  عملي هایمهارتج: 

 حداقل تعداد موارد انجام مهارت برای یادگيری مهارت

 کل دفعات انجام مستقل کمك در انجام مشاهده

 11 11 4 2 مشاوره فردي و گروهي

 3 1 1 1 گروهيهدايت بحث 

 5 1 2 2 ارائه سخنراني، نمايش عملي يا ايفاي نقش 

 27 9 3 11 تهيه طرح درس

 25 11 5 11 طراحي پيام )ديداري، شنيداري و نوشتاري( 

 9 1 2 5 ، پادكست(مديامولتيتوليد رسانه  ديجيتال)

 13 3 1 4 توليد فيلم آموزشي كوتاه، تيزر تبليغاتي سالمت

 21 5 5 11 لت(چاپي )كتابچه، پوستر، پمف د رسانهتولي

 21 5 5 11 توليد و تنظيم محتوا

 14 4 5 5 نقد و تحليل )رسانه، مخاطب(

 11 3 2 5 مهارت ارتباطي )مصاحبه فردي و پژوهشي(

 5 1 2 2 تحليل موقعيت و طراحي برنامه مداخله در مدرسه

 5 1 2 2 تحليل موقعيت و طراحي برنامه مداخله در محيط كار

 5 1 2 2 تحليل مراكز مراقبت سالمت

 1 1 2 3 تحليل موقعيت و طراحي برنامه مداخله در اجتماع

 13 7 3 3 و توليد رسانه  ايرسانهتحليل گروه هدف 

 

  راهبردهای آموزشي:

ر وظيفه، جامعه ،مبتني باستاد محور-دانشجو هايفعاليتاجرايي برنامه آموزشي با استفاده از تلفيقي از  راهبردهاي

خالصه  طوربه .گرددمياجرا ونيز مشاركتي  فعال آموزشي  هايروش برتكيهبا  هافعاليت. اين گيردميصورت ، نگر،
 اين برنامه بر راهبردهاي زير استوار است:

  ياحرفهآموزش مبتني بر وظايف  -

 دانشجو و استاد محور آموزش توأم -

 آموزش مبتني بر مشكل  -

   گرجامعه نآموزش  -

    آموزش مبتني بر موضوع -
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 آموزش مبتني بر شواهد  -

 (  Media Lab)   رسانه آزمايشگاه آموزش مبتني بر -

   

 ها و فنون آموزشي:روش

 ها و فنون آموزشي زير بهره گرفته خواهد شد:در اين دوره، عمدتاً از روش

 نمايش ، سخنراني تعاملي، ايفاي نقش هايروش 

  گروهي درس، بين دانشگاهي و ايشتهربين  هاياجالسانواع 

  هاي كوچکگروهگروهي و فنون بحث  

 هاي آموزشي كارگاه 

  كالبژورنال  

 ترهاي پايينمشاركت در آموزش رده 

 خودآموزي  

 )آموزش در عرصه )كارآموزي،كارورزي 

 يادگيري مبتني بر پروژه 

 آموزش مجازي 

 انتظارات اخالقي از فراگيران

 از: اندعبارتكارشناسي ارشد در اين رشته  آموختگانانشداخالقي  هايمسئوليت

 و  هاگروه، هاخانوادهو پاسخ گوئي در قبال مردم  براي آموزش، ارتقاء، نگهداري و بهبود سالمت افراد،  پذيريمسئوليت

و ارتقاء  أمينتاجتماع با اولويت دادن به مواردي كه با رعايت اصول اختيار فردي، حقوق انساني و برابري منجر به 

 .شودميسالمت و رفاه افراد و جامعه 

 و ترويج سلوک اخالق ايحرفهو پاسخ گوئي در قبال حرفه. براي حفظ، منزلت و احترام شئون  پذيريمسئوليت ،

 در بين همكاران ايحرفه

 هايروشاهبردها و و پاسخ گوئي در اجراي شايسته و علمي برنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت: ر پذيريمسئوليت 

 شوند. كارگيريبهبايد با رعايت حقوق، كرامت، رازداري و ارزش انساني مخاطبان انتخاب و  موردنياز

 و اجراي پژوهش يا ارزشيابي بايد مطابق  ريزيبرنامهو پاسخ گوئي در پژوهش و ارزشيابي، در هنگام  پذيريمسئوليت

 عمل نمايند. ايحرفه استانداردهاي سازماني و هايمشيخطقوانين و مقررات ملي، 

 

 (Student Assessment ارزیابي فراگير:  )

  :روش ارزیابي -الف

 زير ارزيابي خواهند شد. هايروشدانشجويان با   

 كتبي 

 شفاهي 

 اي آزمون تعاملي رايانه

 Direct Observation of Procedural Skills)DOPS ( 
Project Based Assessment  
 دفعات ارزیابي:  -ب

 ميان دوره هايآزمون*

 پايان دوره هايآزمون
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 فصل دوم

 

 )حداقل نيازهای برنامه(
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 :)تعداد، گرایش، رتبه(موردنيازعلمي  هياتحداقل 

ثابت و   علميهيئتو دو نفر عضو  و يا استادي در مرتبه دانشياري  وقتتمامثابت و  علميهيئتحداقل يک نفر عضو دارا بودن  

رشته  مرتبط با  حداقل سه سال سابقه تدريس و پژوهشدر رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت با  در مرتبه استادياري وقتتمام

 .  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 (دهدميواحدهای دوره را ارائه  % 05که بيش از  است :)گروه آموزشيترکيب گروه آموزشي مجری برنامه

 :شودميبا تركيب زير تشكيل  علميهيئتاز اعضاء  يمجر گروه آموزشي-الف

 : هايتخصصبا  گسترش يبر اساس مصوبه شورا جغرافيايي وقتتمام)حداقل يک دانشيار و دو استاديار( ثابت  علميهيئتاعضاي -الف

  آموزش بهداشت 

  آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت 

 ارتقاي  سالمت 

 بان: يپشتآموزشي  هایگروه -ب

 آمار و اپيدميولوژي 

  ايحرفهبهداشت  

   بهداشت محيط 

 يادگيري الكترونيک 

  آموزش پزشكي 

  پزشكي اجتماعي 

  :برای اجرای برنامه موردنيازکارکنان 

 براي  ارتباطات ، رسانه، فنّاوريآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،  هايرشتهاز  دريكي  كارشناس ارشديک  حداقلlab  

 ک كارشناس در نظر گرفته شود.بايستي ي

 :موردنيازعمومي آموزشي و امكانات فضاها 

  (ويديو پروژكتور)  مجهز به    -دو كالس درس حداقل -

 اطالعاتي هايبانکو دسترسي به  كتابخانه -  بايگاني آموزش  -  اجالسسالن  -

 يآموزش سايتوب -ت با سرعت كافي اينترن  - اتاق رايانه  - دفتر كار متناسب با تعداد اساتيد اتاق استادان -

 مديا لب  -       اختصاصي گروه آموزشي

 :موردنيازاختصاصي  هایعرصهفضاها و 

 متر 41تا  31و مديا لب  متري 21اتاق درس   2حداقل    

 :موردنياز  جمعيتي هایگروهو  جمعيت

بيماران مزمن   ،روستاييسالمندان، جمعيت شهري و  مادر و كودک، نوجوانان، جوانان، ي از قبيل معيتج هايگروهدسترسي به 

 ،  هابيمارستانو صنايع و مراكز بهداشتي،  هاسازمانمدارس،   و  پذيرآسيب هايجمعيتشغلي، و  هايگروههمچنين 

 :موردنياز عمدهاختصاصي زات يتجه

 امكانات فيزیكي:

  صدابرداريو  تصويربرداريديو واست تأسيسبراي ه  قابل دسترس در دانشگافرمان  اتاقبه  همراه   اتاقدو  حداقل .1

  برداريتصوير و صداجهت  آكوستيک ايزوله و اقات .2

 تجهيزات
 صدابرداريتجهيزات    -    پردازينورتجهيزات    - الزم تعداد به مانيتور  -         با تجهيزات مربوطه وربين د -            ميز  ميكس  -

 (                غير خطي )دو دستگاه ست مونتاژ  -  ي تدوين صدا و تصويرو نرم افزار هاكامپيوتر   -
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 فصل سوم

 مشخصات دوره و دروس

در مقطع  آموزش بهداشت و ارتقای سالمت برنامه آموزشي رشته

 کارشناسي ارشد 
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 مشخصات دوره:

 سالمت ارتقاء و كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته آموزش بهداشت
Master of Science (M.Sc.) In Health Education and Health Promotion 

 است.  ريزيبرنامهآموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي  نامهآئينطول دوره و نظام آموزشي مطابق 

 تعداد واحدهای درسي: 
واحد  6روس اختصاصي اختياري و واحد د 6 دروس اختصاصي اجباري و واحد 22واحد شامل  32تعداد كل واحدهاي دوره 

. عالوه بر اين دروس دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي تمامي يا تعدادي از دروس كمبود يا جبراني ) جدول است نامهپايان

 ج( را بگذراند:

 واحد 22  (Core)دروس اختصاصي اجباري 1

 واحد 6  (Non-Core)دروس اختصاصي اختياري 2

 واحد 6  نامهپايان 3

سال 2 پزشكي ريزيبرنامهمصوب شوراي عالي آموزشي  نامهآئينبر اساس سالمت  ارتقاء و ول دوره كارشناسي ارشد آموزش بهداشتط

. دروس هست ريزيبرنامه عالي شورايو مؤسسات آموزش عالي مصوب  هادانشگاهآموزشي  نامهآئيناست و نظام آموزشي آن مطابق 

 د بود و بعالوه دانشجويان ملزم به گذرانيدن يک واحد پروژه و كارورزي خواهند بود.نظري و نظري عملي خواه صورتبه

واحد از دروس 14 نكته:دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه حداكثر تا تعداد 

جو موظف است با دانشالزامي است. اندنگذراندهآن را  قبالً گذراندن اين دروس براي همه دانشجوياني كه كمبود يا جبراني را بگذراند.

شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، تمامي يا تعدادي از دروس كمبود يا جبراني )جدول الف( را  تائيدآموزشي و تشخيص گروه 

 .بگذراند

 المتس ارتقاء وجدول الف:دروس کمبود یا جبراني برنامه آموزشي کارشناسي ارشد آموزش بهداشت 

 
 زمانهميا  نيازپيش تعداد ساعات درسي تعداد  واحد  درسي نام درس كد درس

 جمع عملي نظري عملي نظري جمع

 - 34  34 1 1 2 *زبان تخصصي در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  11

 - 21 17 8 5/1 5/1 1 سالمت * در  رسانياطالع هاي سيستم 02

 - 42 17 25 5/1 5/1 2 آمار تحليلي * 03

 - 34 34 1 1 1 1 سالمت *  هايدادهتحليل  افزارهاينرم 04

 - 34 1 34 1 2 2 اصول اپيدميولوژي 05

 - 34 1 34 1 2 2 آموزش بهداشت و ارتباطات 06

 - 34 1 34 1 2 2 واگير و غير واگير هايبيمارياصول  پيشگيري از  07

 - 34 1 34 1 2 2 شت عموميبهدا 08

     2 11 14 جمع

 

  راندن آن در اين رشته ضروري است.اند و گذرا نگذرانده هاآنمنظور دروسي است كه دانشجويان در مقطع تحصيلي قبلي 

رشد )كارشناسي اواحد 24دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه حداكثر تعداد

 از دروس كمبود جبراني )جدول الف( را بگذراند.( .Ph.D)واحد )دكتري تخصصي  11ناپيوسته 

 الزامي است.  اندنگذرانيدهرا  قبالنگذراندن اين درس براي همه دانشجوياني كه  *
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 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت رشته  آموزشي( برنامه Coreجدول ب: دروس اختصاصي اجباری)

 

كد 

 درس

يا  نيازپيش تعداد ساعات درسي تعداد  واحد  درسي ام درسن

 جمع عملي نظري عملي نظري جمع زمانهم

 - 43 - 43 - 2 2 مباني آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 09

 - 34 71 22 5/0 5/1 2 در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتارتباط  10

 سالمت يآموزش بهداشت و ارتقا كاربردي  در يفنّاور 11

(1) 

2 1 7 11 43 51  

 سالمت يآموزش بهداشت و ارتقا كاربردي  در يفنّاور 12

(2) 

2 1 7 11 43 51 4 

 7 34 71 22 5/0 5/1 2 و تغيير رفتار سالمت يزيربرنامه يهامدلو  هاهينظر 13

 - 43 - 43 - 2 2 روانشناسي رفتار سالم 14

 - 34 71 22 5/0 5/1 2 سالمت يشناسجامعه  15

 - 34 71 22 5/0 5/1 2 روش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 16

 بهداشت و ارتقاء در آموزش اصول و فنون  مشاوره 17

 سالمت

2 1 7 71 43 51 2 

 2 *كارآموزي  18
 

- 

 

2 - 702 102  

 21 جمع

 نده شود.گذرا نامهپايان*واحد كارآموزي در عرصه بايد در نيمسال قبل از اخذ واحد  

 و ارتقای سالمت آموزش بهداشترشته  دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته(  Non-coreجدول ج: دروس اختصاصي اختياری)

 نيازپيش تعداد ساعات درسي تعداد  واحد  درسي نام درس كد درس

 جمع عملي نظري عملي نظري جمع

  43 17 22 5/1 5/1 2 سالمت در مدارس و ارتقاءآموزش بهداشت  19

  43 17 22 5/1 5/1 2 سالمت در محيط كار و ارتقاءآموزش بهداشت  20

 يهاطيمحسالمت در  و ارتقاءآموزش بهداشت  21

 مراقبت سالمت

2 5/1 5/1 22 17 43  

  43 17 22 5/1 5/1 2 محورجامعهسالمت  و ارتقاءآموزش بهداشت  22

  43 17 22 5/1 5/1 2 سالمت رسانه محور و ارتقاءآموزش بهداشت  23

  11       

 .را انتخاب نمايدواحد از دروس فوق )جدول ج(  1دانشجو موظف است 
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 دوره: موردنيازآموزشي  هایکارگاهعنوان 
 

 آموزشي  هایکارگاه
           

 (روزه 1ساعت  9)  نويسيمقاله 

 روزه (2ساعته   11كارگاه  ) تحقيق كيفي 

  ساعت( 11روزه  2) كارگاه   ت و ارتقاي سالمتآموزش بهداش دركارآفريني 

 EndNote  ساعت( 9 روزهيک) كارگاه 

 

 آورده شده است.كليه سرفصل دروس با جزييات  در صفحات بعدي
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 01کد درس:                                                                      * سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش در تخصصي زبان نام درس:

 ندارد:زمانهمیا  نيازپيش

 ساعت( 34) واحد 2تعداد واحد:

 نظرينوع واحد:

و  هاواژه، توانايي كافي براي استفاده از متون و منابع علمي و فهم ايحرفهارتقاي سطح دانش  منظوربهدانشجو بايد اهداف کلي درس:

از كتب و مجالت علمي مرتبط با  گيريبهرهت و ارتقاي سالمت و درک مفاهيم و رشته آموزش بهداش موردنيازاصطالحات انگليسي 

 رشته آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت  به زبان انگليسي را داشته باشد. هدف اين درس ايجاد چنين توانايي خواهد بود.

آموزش بهداشت  و ارتقاي سالمت آشنا  رشته موردنيازو اصطالحات انگليسي  هاواژهاين درس دانشجويان را با متون، :شرح درس

 درک مفاهيم مرتبط با رشته تحصيلي خود از كتب و مجالت علمي توانمند خواهد ساخت. ٔ  درزمينهو آنان را  نمايدمي

 ساعت نظري 34رئوس مطالب:

 سالمت  ارتقاء وبهداشت   آموزش دراصطالحات، اختصارات انگليسي كاربردي 

 انگليسي در علوم پزشكي و بهداشت پسوندها و پيشوندهاي مصطلح

 سالمت  ارتقاء وخواندن صحيح  متون علمي )كتب و مجالت( مرتبط با آموزش بهداشت  

 درک مفاهيم  متون تخصصي

 توانائي ترجمه متون  تخصصي انگليسي به فارسي

 مقدماتي با نگارش متون تخصصي انگليسي آشناي

 : (References)منابع اصلي درس 
1. Bedworth DA, Bedworth AE. The Dictionary of Health Education. Oxford University Press. 

Last Edition 

2. Modeste, NN, Tamayose, TS. Dictionary of Public Health Promotion and Education, Terms 

and Concepts. Jossey Bass. . Last Edition 

 شيوه ارزشيابي دانشجو:

 .يابي تشخيصيشارز

 .ايمرحلهارزيابي 

 ابي پاياني شيارز
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 02 کد درس:   *سالمتدر  رساني اطالع هایسيستم ام درس:ن

 : نداردنيازپيش

  واحد  1تعداد واحد: 

 واحد عملي( 0/5 -واحد نظری0/5)نوع واحد

 :: دانشجو بايد در پايان اين درس بتواندهدف کلي درس

انتقال و به اشتراک ,دريافت    ,براي جستجو  رسانياطالع هايسيستمگي استفاده از مفاهيم و چگون  ,آشنايي فراگير با اصول  

 گذاشتن مطالب مرتبط با علوم سالمت

 هاآنشيوه استفاده از ايران در جهان و  اطالعاتي مهم هايبانک جهاني ) اينترنت( رسانياطالعشبكه  باآشنايي فراگير  -

 شرح درس:

. همچنين  شودميدر ايران و جهان و آشنا  اطالعاتي مهم هايبانک وه استفاده از رايانه  و نيز اينترنت و با شيدر اين درس دانشجو با 

براي  هاآنعملي از  طوربهشود تا بتواند آشنا مي هاسازمانو  هادانشگاهاي كتابخانه هايسرويس و ايالگوهاي كتابخانهدانشجو با 

اطالعاتي  هايبانک درمختلف جستجو  هايروشفراگير با شيوه دستيابي به در اين درس ستفاده كند. مطالعه و تحقيق در رشته خود ا

 .شودمي آشنا نيزمعتبر علمي داخلي و خارجي  هايسايتوباز طريق جستجو در  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتمهم در رشته 

 ساعت عملي( 19 -ساعت نظري 7) 

  رئوس مطالب:

 ترنت:آشنایي با این

 .هاآن هايسرويسآشنايي با مرورگرهاي مهم اينترنت و  -1

 .آموزش بهداشتكاربردي رشته  -عملي افزارهاينرماطالعاتي مهم و  هايبانک از  و استفاده آشنايي

 رساني.معرفي و ترمينولژي اطالع .1

 ,ISI, SCOPUSنظير: المت علمي عمومي و اختصاصي مرتبط با حيطه س اطالعات هاينمايهو  هابانکآشنايي با  .2

ERIC, CINAHL, Ovid,   ،Medline, EBASEو  PubMed ... هاآندر  ي پيشرفتهي جستجونحوه و و . 

 .هاآنجستجو در  هايروشو در شبكه  موجود  Full-Textآشنايي با مجالت الكترونيكي  .3

 اهدانشگاهارزشيابي مجالت، مقاالت، و نويسندگان و  هايشاخصبا  آشنايي .4

 WHOو ثبت  Cochraneو IRCTثبت مطالعات علمي همچون   هايسيستمبا  آشنايي .5

  Manager REFوEndnote رفرنس دهي  با آشنايي .1

 بخش عملي 

اطالعاتي و يا مرورگرها گرديده و  هايبانکسالمت وارد هر يک از  ارتقادانشجويان بتوانند در خصوص موضوعات آموزش بهداشت و 

 نمايد. گيريگزارشپس از جستجو 

   منابع اصلي درس:

 انتشارات جامعه نگر  اطالعات در علوم پزشكي امير طباطبائي ، احسان سبحاني آوريفن .1

 آخرين چاپ  طب آنااطالعات در علوم پزشكي آسيه درويش انتشارات  آوريفن .2

3. Finding Information in Science, Technology and Medicine Jill Lambert, Taylor & Francis, last 
edition 

4. Information Technology Solutions for Healthcare Krzysztof Zieli´nski et al.,Last Edition  

 (:حيطه هر در) دانشجویان ارزشيابي برای پيشنهادی  شيوه   

  ،دورهميان و كالسي هايپرسشبا ارزيابي مرحله اي 

 آزمون عملي  با انجامدر نهائي  ارزيابي

 



 
 

 

 

22 

 03کد درس :                                                                تحليلي آمارنام درس: 

 ندارد :زمانهمیا  نيازپيش

 واحد 2تعداد واحد:

 0/5عملي  – 0/1نوع واحد: نظری 

 شودميآمار استنباطي آشنا  هايروشبا  اهداف کلي درس:

و محاسبه حجم نمونه  پارامتريک ناآماري پارامتريک و   هايبه روش هاداده آناليز يهاروشدر اين درس  دانشجويان با شرح درس:

 . گيرندميبكار  هادادهآشنا  شده و در تحليل 

 ساعت نظری20رئوس مطالب:

 حجم نمونه در انواع مطالعات  برآورد هايروش

 هامقياسو پايائي  رواييسنجش  هايروش

 اسميرنوف -استفاده از آزمون كولموگروف با هادادهبررسي وضعيت  توزيع 

 مقايسه دو گروه مستقل  -

o متغير كمي نرمال با آزمون  يمقايسهt  مستقل 

o متغير كمي غير نرمال با آزمون من ويتني  يمقايسه 

o با آزمون كاي دوي  ايرتبهمتغير كمي  يمقايسه 

o متغير كمي اسمي با آزمون كاي دو پيرسون و دقيق فيشر يمقايسه  

 دو وضعيت وابسته يمقايسه -

o  مقايسه  متغير كمي نرمال با آزمونt  زوجي 

o  مقايسه  متغير كمي غير نرمال با آزمون ويلكاكسون 

o  با آزمون عالمت  ايرتبهمقايسه متغير كيفي 

o  با آزمون مک نمار  دوحالتيمقايسه متغير كيفي اسمي 

 تعقيبي هايآزمونبيش از دو گروه مستقل و  يمقايسه-

o  مقايسه متغير كمي نرمال با تحليل واريانس 

o  مقايسه متغير كمي غير نرمال با آزمون كروسكال 

o  با آزمون كاي دوي روند  ايرتبهمقايسه متغير كيفي 

o  مقايسه متغير كيفي اسمي با آزمون كاي دوي پيرسون 

 ارتباط بين متغيرها: -

o اي دوي روندارتباط بين متغيرهاي كيفي با آزمون كاي دوي پيرسون و ك 

o  و كمي غير نرمال با آزمون همبستگي اسپيرمن ايرتبهارتباط بين متغيرهاي 

o ارتباط بين متغيرهاي كمي نرمال با آزمون همبستگي پيرسون 

 رگرسيون: -

o متغير وابسته كمي توسط يک متغير مستقل با رگرسيون خطي ساده بينيپيش 

o با رگرسيون خطي چندگانه متغير وابسته كمي توسط چند متغير مستقل بينيپيش 

o توسط يک متغير مستقل با رگرسيون لوجستيک ساده دوحالتيمتغير وابسته كيفي  بينيپيش 

o توسط چند متغير مستقل با رگرسيون لوجستيک چندگانه دوحالتيمتغير وابسته كيفي  بينيپيش 

  Relative Riskو  Odds Ratioمحاسبه 
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 ساعت( 11)بخش عملي: دانشجو بتواند

 فرضي كمي و كيفي روش تحليل مناسب را پيشنهاد و بكار گيرد هايدادها در اختيار داشتن ب 

  .براي مطالعات مختلف  فرمول حجم نمونه را انتخاب نموده و بكار گيرد 

  مناسب سنجش روائي و پايائي را انتخاب نمايد.  هايروشبكار رفته  هايمقياسبراي 

 منابع درس:

 نشر، آخرين اللهي يتا محمدتقيآمار زيستي  .1

 نشر، آخرين بهداشتي، تأليف كاظم محمد، حسين ملک افضلي هايشاخص وآماري  هايروش .2

()دكتر صادقي و دكتر اصغري(،انتشارات STATA افزارنرمكاربردي آمار )به همراه راهنماي كاربردي  هايتحليلو  هاروش .3

 نشر. آخرين تاراگرافيک

 جویان :پيشنهادی ارزشيابي  دانششيوه 

 زير خواهد بود: هايروشارزشيابي دانشجو  با تركيبي از 

 هايپرسشو  ايمرحله هايآزمون،درسي( هايپروژهتكاليف )،كالسي هايفعاليتارزشيابي ، ور منظم در كالسضحشامل  هاارزشيابي

  .بود خواهد ترمپايان امتحان و ترمميانامتحان ،دورهميان و كالسي
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 04:کد درس                                       سالمت هایدادهتحليل  افزارهاینرمنام درس: 

 

 یا هم نياز: آمار تحليلي نيازپيش

  واحد  1تعداد واحد:

  ساعت 34 عملينوع واحد:

  سالمت هايدادهتحليل  افزارهاينرمكسب مهارت عملي در استفاده از اهداف کلي درس:  

ح درس:   دانشجويان پس از آشنائي  با نرم افزار ها با استفاده از مجموعه اي از داده هاي فرضي و يا واقعي به پردازش و اجراي شر

 آزمون هاي مختلف اماري در راستاي اهداف درس آمار تحليلي، و نحوه تفسير و گزارش نتايج مي پردازند.  

 

  رئوس مطالب: 

o آشنا شدن با انواع نرم افزا( ر هاي رايج در تحليل داده اي سالمتSPSS, STATA, EPI-info, ….) 

o  معرفي منوها و ابزارهايSPSS   

o ورود، ويرايش و تعريف داده ها در نرم افزار 

o انجام اناليز هاي توصيفي و تحليلي داده ها 

o تهيه خروجي در قالب جدول و نمودار 

o دريافت و تفسير خروجي 

 جو  در این درس: شيوه پيشنهادی ارزشيابي دانش

 ارزشيابي بر اساس موارد زیر انجام مي شود:

 ارزيابي ميزان حضور و مشاركت فعال دانشجو آزمايشگاه كامپيوتر 

 انجام پروژه عملي و ارائه گزارش 
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 :کد درس      اپيدميولوژیاصول   نام درس: 

 ندارد پيش نياز:

  2: تعداد واحد

 نظري نوع واحد:

دميو لوژي يكي از دروس پايه   رشته هاي بهداشت عمومي  است كه  آشنايي با آن براي درک كليه  فعاليت اپي هدف کلي درس :

 هاي بهداشتي از قبيل مبارزه  با بيماريهاي واگير و غير واگير و سيستم خدمات بهداشتي ضررورت دارد . 

امه هاي كنترل و مراقبت وزارت بهداشت درمان و اموزش با توجه  به  وظايف حرفه  اي دانش اموختگان در اجراي برن  شرح درس: 

پزشكي  و شركت در برنامه هاي  مربوط به  كنترل بيماري ها  در شرايط عادي و اضطراري و كمک  به  چگونگي ارتقاي سالمت 

 سرفصل ها ومحتواي مربوط به  اين درس  تدوين شده  است:
 ( 43ساعت رئوس مطالب:) 

 در تعاريف ،  دامنه  فعاليت واژههاي متداول و كاربرد اپيدميولوژي  غيراتو سير تتاريخچه  -

 آشنايي با مفهوم كذار اپيدميولوژيک  -

 شناخت عوامل موثر بر وضعيت بيماريه و سالمت در جامعه ) عوامل بيماري زا ميزبان محيط( -

 پيدميولوژيک، شبكه  عليت، مدل چرخ (توجيه  بيماري از ديدگاه  اپيدميولوژيک و مدل هاي مختلف اپيدميولوژي ) مثلث ا -

 تقسيم بندي فاكتور هاي اپيدميولووژِيک بر حسب زمان ، مكان و شخص) مفهوم  ارتباط و عليت( -

 سطوح  پيگشري) تعاريف مثال ها و اهداف ( -

و  PROPORTIONو   RATE RATIOشاخص هاي بهداشتي و كاربرد هاي آن در اپيدميوّوژي و بهداشت شامل : مفهوم  -

 كاربرد آنها در اپيدميولوژي، ميزان هاي ابتال، حمله حمله  ثانوي، مرگ، باروري، كشندگي، بقا و اميد به  زندگي

 ( و گزارش دهي و ارتباط آن با اپيدميولوژي   Surveillance Systemنظام مراقبت ) -

، آمار مربوط به  مراكز بهداشتي ، بيمه منابع اطالعات در اپيدميولوژي شامل سرشماري ، مستندات مربوط به  وقايع  حياتي  -

 ها ، نتايج  بررسي هاي بهداشتي 

غربالگري ) مفهوم  انواع  اهداف كاربرد و معيار ها  و ازمون هاي غربالگري شامل اعتبار ) حساسيت ويژگي و ارش اخباري(  -

 تكرار پذيري

قطعي مورد شاهدي همگروهي و گذشته  نگر( و انواع  مطالعات اپيدميولوژيک  شامل مطالعات مشاهده  اي ) توصيفي م -

 Fieldو كار آزمايي در عرصه    Randomized Clinical Trialمطالعات مداخله اي )كارازمايي باليني تصادفي شده  

Trial) 

 تعاريف انواع  مراحل بررسي كنترل و نحوه  گزارش دهي اپيدمي ها  -

 (:(Referenceمنابع  درسي 
1. Epidemiology by Leon Gordis (last edition) 
2. Masuner and Ban Epidemiology: an introductory text by Shira Kramer and Shira Dramer 

(last edition). 

 شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه(:   

 ارزشيابي تشخيصي اوليه  با پيش آزمونها 

 اي مرحله اي و پرسش هاي كالسي ارزيابي مرحله اي با استفاده  از آزمونه

 ارزيابي پاياني با كمک  آزمون  كتبي 
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 :06کد درس                                                ارتباطات و بهداشت آموزشنام درس : 

 پيش نياز یا همزمان :ندارد

 2تعداد واحد : 

 نوع واحد : نظری

 اهداف :

 صول آموزش بهداشتشنايي دانشجويان با مفاهيم و اآ 

  شرايط و مكانهاي مختلف نقش و اهميت اموزش بهداشت دراشنايي دانشجويان  با 

  ريزي و تهيه برنامه هاي آموزش بهداشت نمودن دانشجويان جهت برنامه توانمند 

  توانمند نمودن دانشجويان جهت ارايه  و اجراي پيامهاي بهداشتي با روش هاي مختلف 

 اي اموزش بهداشت ويان جهات ارزشيابي برنامه هن دانشجتوانمند نمود 

 ساعت( 43سرفصل درس)

 كاربرد اموزش بهداشت يف اهداف و اصول فلسفه  و دامنه مروري بر بر تعر -

 ارتقاي سالمت  و مفاهيم مربوط بهتعريف  -

 رفتار بهداشتي و اموزش بهداشت  -

 موزش بهداشت آتغيير رفتار در تئوري هاي يريبكارگ -

 ن بخشي دراموزش بهداشت هماهنگي  بي -

 موزش بهداشت و توسعه آ -

  اشتموزش بهدآفرهنگ جامعه و  -

 پيشگيريآموزش بهداشت در سطوح  مختلف نقش  -

 تشخيص نياز هاي اموزشي  -

 مراحل برنامه ريزي اموزش بهداشت -

 و انتقال پيامهاي بهداشتي روش هاي ارايه  -

 تعريف هدف و اصول مشاوره  -

 مشاوره  بهداشتي  -

 ارايه  و انتقال پيا مهاي بهداشتي  روش هاي -

 طرز تهيه انواع  نشريات بهداشتي  -

 كاربرد رسانهه ا ئر اموزش بهداشت  -

 مرروي بر تعريف ارتباط و انواع  آن  -

 اجزا تشكيل دهنده  ارتباط و ويژگي هاي انها  -

 جمعي در اموزش بهداشت نقش ارتباطات  -

 م هاي بهداشتي استفاده  از وسايل كمک اموزشي جهت انتقال پيا -

 نقش مربيان آموزش بهداشت در شبكههاي ارايه  خدمات بهداشتي  -

 نقش اموزش بهداشت در پيشگيري از بيماري هاي واگير  -

 نقش اموزش بهداشت در پيشگيري از بيماري هاي مزمن -

 نقش اموزش بهداشت در برنامه ريزي بهداشت خانواده -

 نقش اموزش بهداشت در بهداشت مدارس -

 انع  و مشكالت اموزش بهداشت شناخت مو -
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 ارزشيابي برنامه هاي اموزش بهداشت  -

 پژوهش در اموزش بهداشت -

 : منابع

 نشرساروخاني باقر جامعه شناسي ارتباطات اخرين   .1

 اخرين نشرمحسني منوچهر اموزش بهداشت  .2

 محسنيان راد ارتباط شناسي اخرين نشر  .3

 هر حيطه(:شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در    

 ارزشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد 

 ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد 

 ارزيابي پاياني درس با كمک  آزمون  كتبي انجام خواهد شد 
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 51:  کد درس                              ز بيماریهای واگير و  غير واگير          گيری اشنام درس : اصول پي

  نوع واحد :  نظری

 واحد  2تعداد واحد : 

هدف كلي درس : آشنايي با بيماريهاي واگير و غير واگير مهم و شايع در كشور و راههاي پيشگيري از انها با تقليل موارد بيمار يابي و  

 ها  الح  عوامل ايجاد كننده  يا مساعد  كننده  با آنشناخت و اص

: در اين درس دانشجو با اصول پيشگيري مبارزه  و كنترل  بيماري هاي واگير و غير واگير شايع در كشور آشنا خواهد  شرح  درس 

 شد

 ساعت( 43وس مطالب ) رئ 

 راههاي انتقال و انتشار عفونت ها  كليات  بيماريهاي عفوني : چگونگي  ايجاد  يک عفونت زنجيره  عفونت 

 استراتژي هاي پيشگيري و  مبارزه  با  بيماريهاي واگير و غير واگير  

آشنايي با برنامه اي كشوري وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكي براي كنترل حذف و يا ريشه  كني  بيماريهاي واگير عمده  شامل 

كلياتي درباره  بيماريهاي غيرواگير  ARIو  CDCطريق  واكسن وبا هپاتيت هاري ايدز  ماالريا سل سالک بيماريهاي قابل كنترل از

 گذاراپيدميولوژيک و گذار سالمت اهداف مبارزه  با بيماريهاي غير واگير استراتژي هاي مبارزه  با بيماري هاي غير واگير 

ه  مدون دارد مانند تاالسمي سوانح  و حوادث كم خوني ها اشنايي با بيماريها و رويدادهايي كه  وزارت بهداشت براي انها برنام 

 بيماريهاي تنفسي شغلي سرطان هاي شايع 

 بيماري هاي رواني 

 (:Referenceمنابع  اصلي  درس) 

 بخش نامه ها و دستوالعمل هاي وزارت بهداشت در زمينه  مبارزه  و كنترل و  مراقبت بيماريهاي واگير و غير واگير  .1

تاليف حسين حاتمي محسن سيد نوزادي فرشته مجلسي حسن افتخار اردبيلي   2و  1داشت عمومي جلد كتاب جامع به .2

 سيد منصور رضوذي سيد محمد جواد پريزاده ) جمعي از استادان  دانشگاههاي علوم پزشكي كشور(

 اناپيميولوژي و  كنترل  بيمريهاي شايع در ايران تاليف حسن  حاتمي فريدون عزيزي محسن جانقرب .3

 شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه(:   

 ارزشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد 

 ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد 

 م خواهد شد ي انجاني درس با كمک  آزمون  كتبارزيابي پايا
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 50: کد درس                   نام درس : بهداشت عمومي               

 واحد 2: واحد تعداد

 نظری: واحد نوع

 ندارد: نياز پيش

 سالمت بر موثر عوامل و بهداشت مباني و اصول با آشنايي: هدف

 شامل درس اين اساس بر اين. است آن بر موثر عوامل ختشنا و بهداشت اصول رعايت بر متكي سالم جامعه يک بناي زير: درس شرح

 .بود خواهد بهداشتي با نظامهاي آشنايي و غذايي مواد ، اي حرفه و محيط بهداشت عمومي، بهداشت مفاهيم

 (ساعت 43: ) دروس سرفصل

 : زير اصول با آشنايي :مطالب رئوس

 بهداشت مفاهيم و تاريخچه–1 -

  اسالم ديدگاه از بهداشت – 2 -

  بهداشت و سالمتي بر موثر عوامل – 3 -

 بهداشت آموزش فرايند -4 -

 آن مراحل و آن انواع پيشگيري – 5 -

  آنها كنترل روش و بيماريها انتقال چرخه – 1 -

 آنها كنترل روشهاي و بيمارستاني عفونتهاي –7 -

 زائد مواد و زباله بهداشت – 9 -

 ساز ايمن – 8 -

 مراقبتهاي – 11 -

 اوليه بهداشتي PHC جهان و ايران در درماني بهداشتي خدمات عرضه سازمانهاي و نظامها – 11 -

 اي حرفه بهداشت -12 -

 بهداشتي خدمات مديريت – 13 -

 بيمارستانها محيط بهداشت – 14 -

 مواد غذايي بهداشت – 15 -

 :درس اصلي منابع

 زمستان هان،اصف پزشكي علوم دانشگاه انتشارات.  1 جامعه بهداشت پرستاري. همكاران و ليلي عاليپور، 1

 شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه(:   

 ارزشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد 

 ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد 

 زمون  كتبي انجام خواهد شد ارزيابي پاياني درس با كمک  آ
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 50کد درس:                                             نام درس: مباني آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 ساعت( 43) 2تعداد واحد: 

 نوع واحد: نظری

 پيش نياز: ندارد

 هدف کلي درس: 

ل، اهداف، رويكردها ، عرصه هاي فعاليت و مباني اخالق حرفه اي در آشنايي با فلسفه، مباني نظري، مفاهيم اساسي ، تاريخچه، اصو

 آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت  

 شرح مختصر درس:

درس حاضر ، مقدمات آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت محسوب مي شود؛ در اين درس، بيشتر به معرفي حرفه ي آموزش بهداشت و 

و مباحث اساسي، كاربرد ها و عرصه هاي مداخله ي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت  ارتقاي سالمت، مباني نظري و فلسفي، مفاهيم

 در جامعه  مي پردازد. 

 سرفصل های درس: 

  سالمت ارتقاي و بهداشت آموزش جايگاه سالمت؛ نظام رسالت

  آن ابعاد و سالمت

 سالمت هاي كننده تعيين

 عمومي بهداشت  كاركردهاي و رسالت تاريخچه،

 سالمت ارتقاي و بهداشت آموزش در اسياس مفاهيم

 حرفه فلسفي روريكردهاي و مباني

 سالمت ارتقاي رويكردهاي

 سالمت ارتقاي منشورهاي

 اي حرفه هاي صالحيت و وظايف ها، نقش

 سالمت:  ارتقاي و بهداشت ارائه خدمات آموزش  ها ي  عرصه

 مدرسه -

 مراكز بهداشتي درماني -

 اجتماعي -

 محيط كار -

 ه هاي علمي و سازمان هاي حرفه اي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در سطوح ملي و بين الملليمنابع و پايگا

 سالمت ارتقاي و بهداشت آموزش در اي حرفه اخالق مباني

 نمونه اي از پژوهش هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت

 

 منابع: 
1. Cottrell RR., Girvan  JT, Denise S, Caile S, McKenzie, J. Principles and Foundations of Health 

Promotion and Education. Pearson. Last edition. 

2. Carl I. Fertman, Diane D. Allensworth, Health Promotion Programs: from Theory to Practice; 

USA: by the Society for Public Health Education, Last  edition   

3. WHO. Milestones in Health Promotion. World Health Organization 2009  

4. Jill M. Black . . . [et al.], Philosophical foundations of health education; USA:  John Wiley & 

Sons. Last edition 

 شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه(:
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 ارزشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد 

 ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد 

 م خواهد شد ارزيابي پاياني درس با كمک  آزمون  كتبي انجا
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 15:سالمت                               کد درس  ارتقاء و بهداشت آموزش در نام درس: ارتباط

 ندارد:همزمان یا نياز پيش

 ساعت 43واحد 2:واحد تعداد

 واحد( 0/5عملي)-واحد( 0/1نظری ):واحد نوع

 موثر رتباطا برقراري روشهاي و ارتباطات اصول و مفاهيم با آشنايي:درس كلي اهداف

 مفاهيم براساس و شوند مي ارتباطي آشنا شناسي و كاربست مهارت هاي ارتباط مفاهيم با دانشجويان درس اين در :درس شرح

 .گيرند بكار برنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  ارتباطي را در ها و روش هاي استراتژي توانند مي  شده، آموخته

 (:ساعت 20 نظری)مطالب رئوس

 ارتباط اهميت و تعريف -

 كلياتي از مفهوم ارتباط و ارتباط شناسي  -

 ارتباطات كالمي و غير كالمي -

 ويژگي هاي ارتباطات موثر  -

 جلب حمايت همه جانبه( -سياستگذاران فردي، جمعي، رويكرد هاي ارتباطي:)بين -

 موفق ارتباط يک در مؤثر عوامل -

 سالمت ارتباطات اجراي و ريزي برنامه -

o ريزي نامهبر فرايند 

o مخاطب و موقعيت تحليل 

o ارتباطي ها و روش هاي تژي استرا و اهداف تعيين 

o آموزشي مواد و پيام موثر توليد 

o كانال هاي ارتباطي 

 :سالمت ارتباطات هاي برنامه در ارزشيابي

 آموزش سالمت  در ارتباطي مدل هاي تئوري ها و  -

 ارتقا سالمت :استراتژي هاي ارتباطي جامع  در برنامه هاي آموزش و  -

o همه جانبه حمايت جلب(Advocacy) 

o سالمت براي اجتماعي بسيج (Health Campaign ) 

 رويكرد مبتني بر فرهنگ در ارتباطات سالمت -

 (: ساعت11)عملي واحد

ب يک موضوع و گروه هدف را انتخاب نمايد تحليل دقيق از مخاطب نموده و پيام و كانال ارتباطي مناسب را انتخا دانشجويان -1

 نمايد و در كالس ارائه نمايد

ارتباط بين دو فرد )از جمله كاركنان سالمت با مراجعه كننده( را  مشاهده و از ابعاد مختلف ارتباطي نقد و بررسي نموده و  -2

 در كالس گزارش نمايد

 :درس منابع

 مباني نشر رسا  اخرين چاپ 1علي اكبر فرهنگي ارتباطات انساني ج .1

 

2. Northouse, G and Northouse, L. Health Communication: Strategies for Health 
Professionals, Latest Edition  

3. Schiavo, Renata.Health communication : from theory to practice 1st  ed. Published by 
Jossey-Bass, latest edition  
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4. Claudia F. Parvanta and et al .Essentials of public health communication, Jones & Bartlett 
Learning , ,latest edition  

5. Teresa L. Thompson, Alicia Dorsey,Katherine I. Miller.Handbook of health communication. 
Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers ,latest edition  

6. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES.Making Health Communication 
Programs Work Public Health Service , National Institutes of Health.National Cancer 
Institute,latest edition  

7. Ruth Cross, Sam Davis and Ivy O’Neil.Health Communication:Theoretical and Critical 
Perspectives, Polity Press. ,latest edition  

 شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه(:

 ارزشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد 

 ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد 

 كتبي انجام خواهد شد   ارزيابي پاياني درس با كمک  آزمون
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 11: کد درس                             1کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت فناوری  : درسنام 

 پيش نياز یا همزمان: ندارد

   واحد 2تعداد واحد: 

 عملي واحد  1 ظری و واحد ن 1نوع واحد: 

 اهداف کلي درس:

با تاريخچه، اهداف و تعاريف تكنولوژي آموزشي، حيطه ها، نحوه طراحي برنامه آموزشي از جمله نيازسنجي، تعيين  آشنايي دانشجويان

اهداف آموزشي، توليد محتوا و پيام هاي آموزشي، انتخاب روش آموزشي، تهيه طرح درس يک جلسه آموزشي، تعيين استراتژيها و 

ي، انواع ارزشيابي و شاخص هاي آن، و تهيه يک برنامه آموزشي. دانشجويان با استفاده از فعاليت ها )برنامه عملياتي(، جدول زمان بند

 امكانات مديا لب فعاليت هاي خود را انجام دهند

 ساعت نظری 11رئوس مطالب: 

 تاريخچه تكنولوژي آموزشي 

 اهميت و اهداف تكنولوژي آموزشي 

  تعريف مفاهيم اساسي تكنولوژي آموزشي 

 يزي آموزشي اهميت برنامه ر 

   مدل ادغام يافته( مدل هاي برنامه ريزيWHO 2012 گامي  10، الگويHarden 2013) 

 :مراحل برنامه ريزي آموزشي 

o تعيين مشكل و انتخاب موضوع برنامه ريزي آموزشي 

o )نيازسنجي آموزشي )تهيه ابزار نيازسنجي: طراحي سنجه هاي حيطه هاي آگاهي، نگرش و رفتار 

o ف كلي، اهداف جزيي، اهداف ويژه رفتاري(تعيين اهداف )هد 

o :توليد محتواي آموزشي شامل 

 تعريف پيام آموزشي و انواع آن 

 اصول طراحي متون آموزشي و اطالع رساني در حيطه سالمت 

 اصول طراحي پيام هاي ديداري شنيداري 

 بهداشت و  كاربرد رويكردهاي رفتارگرايي، شناخت گرايي و سازه گرايي در طراحي پيام هاي آموزش

 ارتقاي سالمت

 متناسب سازي پيام با جمعيت هدف و محيط آموزشي 

 پيش آزمون پيام و نهايي سازي 

o تعيين استراتژي ها و فعاليت هاي برنامه 

o انتخاب روش آموزشي مناسب 

o  تهيه برنامه عملياتيAction Plan 

o تهيه طرح درس يک جلسه آموزشي 

o جدول زمان بندي برنامه 

o ارزشيابي برنامه 

 عريف ارزشيابي و انواع ارزشيابي تكويني و تراكميت 

 شيوه هاي ارزشيابي فراگير ومواد آموزشي 

 معيارهاي مهم در ارزشيابي فراگير و موادآموزشي 

 واحد عملي:
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ي در دانشجو يک موضوع و گروه هدف را انتخاب كرده و برنامه آموزشي شامل عنوان، مقدمه، نيازسنجي)به همراه ابزار هاي اندازه گير

حيطه آگاهي، نگرش و رفتار(، اهداف كلي، جزئي، اهداف ويژه رفتاري، تهيه محتوا و پيام هاي آموزشي ومناسب، استراتژيها و فعاليت 

، جدول زمان بندي و (Action Plan) ها، انتخاب روش و رسانه آموزشي، طرح درس يک جلسه آموزشي را همراه با برنامه عملياتي

 برنامه تهيه نمايد و در كالس ارائه نمايد.شاخص هاي ارزشيابي 

 منابع  درس: 
1. Robert Bensley , Jodi Brookins-Fisher; Community Health Education Methods: A Practical 

Guide 3rd Edition, Jones & Bartlett Learning ,latest edition  
2.  Jourdan-Marsh. M, Health Technology Literacy: ATrransdiscipinary Framework For 

Consumer- Oriented Practice, Johns and Bartlett Learning, latest edition 
3.  Cho.H, Health Communication Messsage Design, Sage, latest edition 

 شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه(:

 مونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد ارزشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آز

 ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد 

 ارزيابي پاياني درس با كمک  آزمون  كتبي انجام خواهد شد 
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 12:کد درس          2کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  درس فناوری

 پيش نياز یا همزمان:

  واحد 2تعداد واحد:

 عملي واحد 1نظری واحد  1نوع واحد: 

 اهداف کلي درس:

آشنايي دانشجويان با تئوري ها، تعيين كننده ها، استراتژيها و حيطه هاي يادگيري و كاربرد آن، آشنايي با روش هاي آموزش و توانايي 

  بكارگيري آنها متناسب با مخاطب و محيط يادگيري،

 آشنايي با فناوري هاي  آموزشي نوين و توانايي توليد، بكارگيري، نقد و ارزشيابي رسانه ها. دانشجويان با استفاده از امكانات مديا لب 

 فعاليت هاي خود را انجام دهند

 نظری: رئوس مطالب

  تعاريف و اصطالحات آموزش و يادگيري 

 ادگيري معنادار كالمي، خبرپردازي، آموزش بزرگساالن(كاربرد نظريه ها و تئوري هاي يادگيري )گشتالت، ي 

 ... استراتژي هاي يادگيري و روش هاي آموزش معلم محور، دانشجو محور، مشاركتي و 

 حيطه هاي يادگيري و سلسله مراتب آن 

 )تعيين كننده هاي يادگيري )ويژگي هاي فراگير، آموزش دهنده و محيط آموزش 

  اي، بصري، رايانه اي، سالمت(آشنايي با انواع سواد )رسانه 

 )اصول طراحي مواد چندرسانه اي )نوشتار، تصوير، صدا، ويدئو، پويانمايي 

 :تعريف، اهميت، روش ارائه و معايب و مزاياي روش هاي آموزشي از جمله 

o  سخنراني سنتي و فعال، ايفاي نقش، نمايش، شبيه سازي، پرسش و پاسخ، بحث گروهي، بازي، قصه گويي، بارش

 (، گردش علمي، Buzz groupفكار و گروه نجوا ) ا

o سمپوزيوم، پانل، كنگره، كنفرانس، كارگاه آموزشي، روش مسئله محور 

 )فناوري هاي آموزشي: )اساليد، موالژ، ماكت، پمفلت، پوستر، نمودار 

 )نقد وارزشيابي پمفلت و پوستر )آناليز محتوا و طراحي 

 تاه و تصاوير ديجيتال آشنائي با مراحل توليد فيلم آموزشي كو 

 )يادگيري مبتني بر وب )آموزش الكترونيک casting 

 تلفن همراه و نقش آن در آموزش 

 بازي هاي رايانه اي و نقش آن در سالمت و آموزش 

 نرم افزارهاي چند رسانه اي و نقش آن در آموزش وارتقاي سالمت pod casting ،broad casting  

 هميت ونقش آن در آموزش بهداشتآشنايي با رسانه هاي جمعي و ا 

o راديو 

o تلويزيون 

o روزنامه 

 واحد عملي: دانشجو 

 با انتخاب يک موضوع آموزشي و گروه هدف خود در فيلد واقعي يا فرضي انتخاب و با روش  هاي آموزشي مناسب ارائه نمايد .1

 طراحي وب الگ .2

 تهيه يک  فيلم آموزشي ويرايش شده كوتاه .3

 و در كالس ارائه نمايد
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 بع:منا

 
1. James  McKenzie, Brad Neiger; Rosemary Thackeray, Planning, Implementing, & Evaluating Health 

Promotion Programs: A Primer (7th Edition); Pearson  ,latest edition  

2. Glen Gilbert, Robin Sawyer, Elisa McNeill, Health Education: Creating Strategies For School & 
Community Health 4th Edition; Jones & Bartlett Learning ,latest edition  

3. Susan Bastable, Pamela Gramet, Karen Jacobs, Deborah Sopczyk; Health professional as educator: 
Principles of teaching and learning, Jones & Bartlett Learning ,latest edition 

4. Rukhsana.A, Benjaamin. R.B, Health Communication Mass Media: An Integrated Approach to Policy 
and Practice, Gower. latest edition  

 

 هاشم محسني زنوزي تكنولوژي آموزشي نشر يسطرون     .5

  ين نشردانائي، رحيم.)مترجم(. اصول عكاسي ديجيتال. بيل كوربت . نشر ارسباران. تهران.آخر  .1

 شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه(:

 ارزشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد 

 ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد 

 تبي انجام خواهد شد ارزيابي پاياني درس با كمک  آزمون  ك
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 14سالمت                                 کد درس:نام درس: نظریه ها و الگوهای برنامه ریزی و تغيير رفتار 

 ساعت 43واحد  2تعداد واحد: 

 واحد( 0/5واحد( عملي ) 0/1نوع واحد: نظری )

 پيش نياز: مباني آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 هدف کلي درس: 

دانش، شايستگي و مهارت هاي الزم در مورد نظريه ها و الگوهاي برنامه ريزي و تغيير رفتار و كاربست آنها در تحليل رفتار، كسب 

 ارتقاء سالمت آموزش بهداشت و مداخالتطراحي، اجرا و  ارزشيابي 

 شرح مختصری از درس:

آشنا مي شوند و اهميت كاربرد آن ها را در  ارتقاء سالمت شت ودر اين درس فراگيران با انواع نظريه و الگوهاي هاي مهم آموزش بهدا

 برنامه ريزي مداخالت آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت فرا مي گيرند.

 

 ساعت( 20رئوس مطالب نظری: )
 ويژگي هاي برنامه هاي اثربخش در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت -

 رنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمتتعريف نظريه و الگو، اهميت و اصول كاربرد آنها در ب -

 دسته بندي انواع نظريه ها و الگوها )درون فردي، بين فردي، سازماني، اجتماعي و بوم شناختي( -

 نظريه هاي عمل منطقي، رفتار برنامه ريزي شده -

 الگوي اعتقاد بهداشتي -

 نظريه شناختي اجتماعي -

 كارآمدي-نظريه خود -

 نظريه حمايت اجتماعي -

 ا نظريه ايالگوي فر -

 نظريه انگيزش محافظت -

 الگوي پرسيد -

 پروسيد-الگوي پرسيد -

 اصول انتخاب نظريه ها و الگوها در مطالعه و برنامه ريزي تغيير رفتار -

 ساعت( 17رئوس مطالب عملي: )

 بخش عملي اين درس شامل موارد زير است:

 ارائه ی کاربست نظریه ها و الگوها در پژوهش های انجام شده: (1

جو بايستي به ازاي هر نظريه و الگويي كه در اين درس ارائه مي شود يک مقاله ي پژوهشي اصيل و جديد را مطالعه هر دانش -

 و همراه با نقد ارائه نمايد.

 هر دانشجو بايستيبرنامه ی آموزشي و ارائه ی آن:  2تهيه ی حداقل  (2

a.  يكي از رفتارهاي اولويت دار سالمت را انتخاب نمايد؛ 

b. ويي متناسب با آن برگزيند؛ نظريه يا الگ 

c.  طرح مداخله ي آموزشي خود مبتني بر كاربست آن نظريه و الگو تهيه نمايد؛ 

d. .طرح آموزشي خود را همراه با گزارش مكتوب و مستند به صورت كنفرانس در كالس ارائه كند 

 

 منابع: 
1. Hyden, J. Introduction to Health Behavior Theory. Jones & Bartlett. Last edition. 
2. Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. Health behavior and Health education. John Wiley & Sons. 

Last edition. 
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3. Sharma & Romas. Theoretical foundations of health education and health promotion. Last edition.  

 ویان )در هر حيطه(:شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشج

 ارزشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد 

 ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد 

 ارزيابي پاياني درس با كمک  آزمون  كتبي انجام خواهد شد 
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 13کد درس:                                                       سالم رفتار روانشناسي : درس نام 

            ساعت  43واحد   2:واحد تعداد

 ندارد:  نياز پيش

كسب مهارت هاي الزم در  و  سالمت رفتارهاي مرتبط با  روانشناسيدر   و مباحث اساسي  مفاهيم ،اصوليادگيري : درس كلي هدف

 لم .     و توسعه رفتار سا شناخت، تحليل

  مطالب رئوس

 بيماري  و سالمت  زيستي روانشناختي عوامل -

   گيري ياد هاي نظريه ها و رويكرد  -

 تغيير باورها و رفتار ها و حفظ و نگهداري آن ها -

  بنفس اعتماد ، نفس عزت ، كارآمدي خود،  خود مفهوم -

 رفتار تنظيمي خود و( locus of control)كنترل محل و(self-control) كنترلي خود -

 (.Social network) اجتماعي شبكه و( social support) اجتماعي تايحم(Social Coping) اجتماعي سازگاري -

 تحليل روانشناختي رفتار هاي مرتبط با سالمت  -

 و سالمت استرس 

 پرخطر هاي رفتار 

 اعتيادي رفتارهاي  

 خوردن با مرتبط رفتارهاي  

 يكيفيز فعاليت رفتارهاي  

 پرخطر جنسي  و باروري رفتارهاي  

  سالمت و يجنسيتهويت  

 درمان پذيرش و بيماري شناخت 

 : منابع

 آخرين چاپروانشناسي و ارتقاء سالمت سيمون مرفي ترجمه افالک سير گلشني، انتشارات آواي نور  .1

 . دوران نشر: تهران. روشها و نظريه: درماني رفتار و رفتار تغيير. اكبر علي سيف .2

 آخرين چاپ1385 يف علي اكبر روانشناسي پرورشي نوين نشر دورانس .3

4. Ogden, J. Health Psychology: A Textbook. Maidenhead, UK: Open University Press.last 
edition  

5. David F Marks, Michael Murray, Brian Evans.Health Psychology: Theory, Research and 

Practice, ,SAGE last edition 
6. Andrew Baum, Tracey A. Revenson, Jerome Singer. Handbook of health psychology, 2nd. 

Psychology Press,Taylor & Francis Group.last  edition  

 : درس این در  دانشجو ارزشيابي پيشنهادی شيوه

 حضور و مشاركت فعال در تمام جلسات درس  -

 ميان دوره و پايان دوره براي بخش نظري درس نمرات دانشجو در آزمون هاي  -
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 10کد درس:                                          سالمت جامعه شناسي نام درس:

 پيش نياز یا همزمان:ندارد

 ساعت 43 واحد 2تعداد واحد:

 واحد( 5.0عملي) -واحد( 1.0نظری)نوع واحد:

 شرح درس:

عوامل اجتماعي و جامعه شناختي مؤثر بر سالمت و سبک  ، فرهنگ، مولفه هاي اجتماعي، مباني اجتماعي سالمت فراگيران را با

 . شوند و توانائي تحليل رفتار اجتماعي كسب مي نماينده خدمات، عدالت و جنسيت آشنا مي زندگي از قبيل فرهنگ، سواد، دسترسي ب

 آشنايي فراگير با اهداف کلي درس:

 ، گروهي، اجتماعي و سازمانيشناسي در ارتباط با سالمت فردي  مفاهيم و رويكردهاي مدرن جامعه -

 اصول و مباني جامعه شناسي سالمت  -

  مؤلفه هاي اجتماعي مؤثر بر اتخاذ رفتار توسط افراد و جامعه -

 .سالمت ارتقاي و بهداشت آموزش در محور جامعه كاربردي توانمندسازي روشهاي و مباني اصول، -

 مشاركت و اقدام اجتماعي  و سازماندهي جامعه  ربرديكا روشهاي و مباني اصول،  -

  كسب توانائي الزم براي شناسائي، تحليل و مستند سازي رفتارهاي اجتماعي

 ساعت نظري( 25) رئوس مطالب:

 ديدگاه جامعه شناختي در سالمت -

  فرهنگ در سالمت اهميتنقش  -

 ارتباط فرهنگ و سالمت

 عناصر فرهنگي  -

 و سالمت ، نهاد هااجتماعي ،  كنترلهنجارهاارزش ها، جامعه پذيري،   -

 نقش اجتماعي و سالمت -

 اليه هاي فرهنگي سالمت -

 تنوع فرهنگي -

 ارتباط جو با فرهنگ سالمت -

 شكل دهي فرهنگ سالمت -

  تئوريهاي اجتماعي سالمت --

 مؤلفه هاي اجتماعي سالمت -

 گ سالمتنظريات جامعه شناختي و كاربرد  آنها در فرهن -

 تغيير فرهنگ -

 عوامل مقاومت اجتماعي در برابر پديده  تغيير  -

 جامعه در  و سبک زندگي  رفتارنحوه شكل  -

 فرهنگ سازماني:  تعريف، مفهوم، عوامل و اجزاء  -

 نقش فرهنگ سازماني در  ارتقاء سالمت -

 SIAاجتماعي ارزيابي تأثير  اصول و روش هاي   -

 سالمتم كليدي مردم نگاري در اهميت، اصول، مفاهي-

 مراحل انجام يک مطالعه مردم نگاري و گزارش -
 ساعت(: 11واحد عملي)
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دانشجويان يک موضوع بهداشتي را انتخاب و با به كارگيري مردم نگاري تحليلي از آن موضوع در بستر اجتماعي با مشخص نمودن 

 هائي  در كالس ارائه نمايد وضعيت اجتماعي و مولفه هاي موثر بر آن  تحليل و راهكار

 منابع درس:
1. Robin Bunton, Sarah, The sociology of health promotion, latest Edition 

2. Wilkinson, R & Marmot, M, Social determinants of health: the solid facts, Latest edition 

3. R., Nettleton, S., & Burrows, R. The Sociology of Health Promotion ,Latest edition 

 نظريه هاي جامعه شناسي آزاد ارمكي .4

و  نيازي اجتماعي، محسن علوم و تربيت و تعليم در تحقيق عملي راهنماي: ميداني تحقيق روش باسر ج، ويلكي م، تيلور ک، .5

 1398سخنوران،: تهران (مترجم) زارعي عباس

 (:شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه

 ارزشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد 

 ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد 

 ارزيابي پاياني درس با كمک  آزمون  كتبي انجام خواهد شد 
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11و ارتقای سالمت                                         کد درس:نام درس: روش پژوهش در آموزش بهداشت   

 ساعت( 43واحد ) 2تعداد واحد: 

 واحد( 0/5واحد( عملي ) 0/1نوع واحد: نظری )

 پيش نياز: ندارد 

 هدف کلي: 

ز نظريهه ههاي تخصصهي يادگيري مباني و روش شناسي پژوهش در  آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت با رويكرد كهاربردي و اسهتفاده ا

  (Proposal)حرفه؛ و  طراحي و تنظيم  طرح پژوهشي 

 شرح مختصری از درس:

فلسفه و روش شناختي پژوهش علمي براي دانشجويان رشهته ي آمهوزش بهداشهت و  درس روش تحقيق به منظور يادگيري

تار و سازمان پايان نامه يا رساله ي تحصهيلي ارتقاي سالمت طرحريزي شده است. ساختار مباحث اصلي اين درس بيشتر بر مبناي ساخ

 دوره هاي تحصيالت تكميلي تنظيم و ارائه مي گردد. 

 ساعت( 20رئوس مطالب در بخش نظری: )

 رفتاري علوم در آن هاي روش و علم:  تحقيق روش مفاهيم و كليات 

 پژوهش ي مسئله انتخاب نامه؛ پايان ساختار و علمي پژوهش مراحل 

 علمي متون بر مروري مسئله؛ در ژوهشپ سوابق جستجوي 

 سالمت ارتقاي و بهداشت آموزش در پژوهش و نظريه 

 رويكر د هاي كمي در پژوهش 

o پژوهش، بيان مسئله، ضرورت اجراي طرح  سؤاالت و فرضيات اهداف، تنظيم 

o متغير ها ي پژوهش 

o سالمت ارتقاي و بهداشت آموزش در مطالعات كمي انواع 

o (عرصه در تصادفي شاهددار كارآزمايي هاي طرح در بيشتر) گيري نمونه هاي شرو و نمونه حجم محاسبه 

o ها داده آوري جمع ابزارهاي و ها روش 

o ها داده آوري جمع ابزار پايايي و روايي 

o (كارآزمايي هاي طرح بر بيشتر تمركز با) ها داده تحليل آماري هاي روش 

o نحوه نوشتن روش اجرا 

 سالمت ارتقاي و بهداشت زشآمو در پژوهش هاي رويكرد كيفي 

o پژوهش سؤاالت تنظيم 

o سالمت ارتقاي و بهداشت آموزش در مطالعات كيفي انواع 

o ها داده آوري جمع ابزارهاي و ها روش 

 پژوهش در اخالق 

 )مديريت پژوهش )زمان بندي، بودجه بندي، محدوديت ها و مشكالت 

 مآخذنويسي و نتايج گزارش 

 كاربست نتايج 

 ساعت( 11عملي: ) رئوس مطالب در بخش

  يک پروپوزال مطالعه ي كمي از نوع مداخله اي براي يكي از موضوعات اولويت دار آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت طراحهي

 و ارائه نمايد.

 سنجش و ارزشيابي دانشجویان:
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 منابع:
1. Cottrell RR, McKenzie JF. Health Promotion and Education Research Methods. USA: Jones 

and Bartlett Pub. Last edition 

2. Dawson C. a practical guide to research methods, a user friendly manual for mastering research 

techniques and projects. UK: Oxford. Last edition. 

3.  Bruce N, Pope D, Stanistreet D. Quantitative methods for health research: a practical 

interactive guide. John Wiley & Sons. Last edition. 

4. Salazar LF, Crosby RA, DiClemente RJ. Research methods in health promotion.  John Wiley & 

Sons. Last edition. 

رات دانشگاه علوم پزشكي شهيد رخشاني. فاطمه ، شهركي ثانوي. فريبا، روش تحقيق: مراحل علمي و روش هاي كاربردي، انتشا .5

 اخرين چاپ بهشتي

 

 شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه(:

 ارزشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد 

  ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد

 ارزيابي پاياني درس با كمک  آزمون  كتبي انجام خواهد شد 
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 11کد درس :              در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتنام درس :  اصول و فنون مشاوره  

 ساعت  43واحد  2:  تعدادواحد

 (1عملي ) -(1نظری)نوع واحد 

 و ارتقا سالمت پيشنياز : ارتباط در آموزش بهداشت
 ي اهداف کل

 ت هاي ارتقاء سالمتيكاربست آن در فعالروش ها و فنون مشاوره و اصول، مباني، اشنايي با 

 شرح درس 

كه دانشجويان با بكارگيري نظريه ها ،  نحويه منظور آشنا نمودن دانشجويان با عرصه مشاوره  طرح ريزي شده است . به اين در س ب 

 گردد. توانمندقي و قانوني  بتوانند نسبت به ارائه مشاروه  موثر راهبرد هاي مشاوره اي  و رعايت  مالحظات اخال

 ساعت ( 43)رئوس مطالب نظری

  مشاوره فنون و اصول كليات و اهميت -

 و جامع درمان انساني، رويكرد رفتاري، تئوري شناختي، تئوري شناختي،/روانكاوي نظريه) مشاوره هاي تئوري و ها رويكرد -

 (يكپارچه

 شخص بر متمركز مصاحبه فنون ارائه و آن مراحل و محور مراجع مصاحبه نحوه با آشنايي -

 شرايط محيطي مشاوره   -

 ويژگي هاي مشاوره كننده  -

  مشاوره در آگاهي خود اهميت -

 : موفق مهارت ها و مراحل  محوري اجراي مشاوره -

o مصاحبه مديريت و  مشاوره شروع هاي مهارت  

o  حفظ و نگهداري رابطه 

o  ،ادامه و اتمام جلسه مشاوره تكنيک هاي شروع  

o مقاومت با مواجهه هاي وروش مقاومت ايجهاد علهل 

o امپاتي ( و آپاتي دادن )سيپماتي، بازخورد و كردن سوال هاي مهارت ، دادن گوش هاي مهارت 

o  كردن خالصه مهارت هاي ((Probing and summarizing و اتمام مشاوره ) 

o ههاي مصهاحبه به دادن پايان هاي راه و مدت بلند و مدت كوتاه اي مشاوره جلسات به دادن پايان نحوه 

  مشهاوره

 (ايميل و مجازي تلفني، ، چهره به چهره) فردي مشاوره هاي تكنيک -

  گروهي مشاوره هاي تكنيک -

 كودكان، جوانان و نوجوانان، سالمندانگروه هاي جمعيتي از قبيل  در سالمت راهنمايي و مشاوره فنون و اصول -

 در شرايط خاص  مشاوره فنون و اصول -

 مشاوره در و قانوني موازين اخالقي -

 ساعت( 17)واحد عملي:  

 و ارزيابي فرايند در كالس درس  اجراي مشاوره با روش ايفاي نقش 

  در يكي از گروه ارتقاء سالمت   نياز حد اقل سه جلسه مشاوره فردي  مرتبط با تحليلي  و ارائه گزارش اجرا و مستند سازي

 و گزارش نتايج در كالس )سالمند، نوجوان، كودک( ها

  و گزارش نتايج در كالسارتقاء سالمت در گروه هاي جمعيتي نياز  حداقل انجام يک مشاوره گروهي در رابطه با 

 :درس اصلي منابع
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1. Robert Bor, Sheila Gill, Riva Miller, Amanda Evans. Counselling in: A Handbook for  

Practitioners and Psychotherapy.last  edition  

2. Philip Burnard, Jocampling . Counselling Skills for Health Professionals. Springer, last  

edition 
3. Freshwater D. counseling skills for nurses, midwives and health visitors. Open 

University press. Last edition. 
  سمال ، ترجمه  كمالي ، نشر ني، تهران اخرين چاپمهارت هاي حل مساله ،آن مانرو، باب ماني ، جان امشاوره  .4

 شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه(:

 ارزشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد 

 آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از 

 ارزيابي پاياني درس با كمک  آزمون  كتبي انجام خواهد شد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

47 

 10:کد درس                                                            کارآموزینام درس:

 پيش نياز یا همزمان:

 واحد  2تعداد واحد:

 ساعت ( 152) عملينوع واحد:

  در راستاي نقش ها و وظائف خود  ت هاي حرفه ايمهاربه سطوح عالي  دانشجويان يابي دست اهداف کلي درس:

ي :   كاراموزي فرصت الزم را براي بكارگيري دانش و مهارت هاي كسب شده در عمل را فراهم مي آورد. و آنها را براي ايفاي نقش هاي حرفه اشرح درس

 هم مي آورد.خود در جامعه فرا

  رئوس مطالب: 
مهارت  در اجراي    كسب تسلطدو عرصه از موارد زير  به تمرين عملي آموخته هاي خود در طول دوره تحصيل و كسب تجربه براي حد اقل دانشجو با حضور در 

 هاي حرفه اي در رشته خود مي پردازد. 

 نائي( مدرسه )از مهد كودک تا دبيرستان ها و آموزشگاه كودكان استث 

 مراكز ارائه خدمات سالمت  در شهر و روستا 

 محيط هاي كار 

 اجتماع )روستاها ، محالت شهري، شهرک ها( 

 رسانه ) صدا و سيما، مراكز  و آزمايشگاه هاي توليد رسانه، نشر مجله و روزنامه و خبر گزاري ها( 

 شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه(:

 صي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد ارزشيابي تشخي

 ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد 

 ارزيابي پاياني درس با كمک  آزمون  كتبي انجام خواهد شد 
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 10:کد درس                                               نام درس: آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در مدارس

  ساعت 43 -واحد 2: واحد تعداد

  (5.0عملي) –( 1.0نوع واحد  نظری)

 پيش نياز: ندارد

 هدف کلي: 

 كسب دانش و نگرش الزم نسبت به اهميت مدارس به عنوان عرصه ي فعاليت حرفه اي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت،  .1

 لويت هاي مشكالت و رفتارهاي مرتبط با سالمت در دانش آموزان،آشنايي با او .2

 آشنايي با راهبرد مدارس ارتقا دهنده ي سالمت و جنبه هاي اجرايي آن .3

 كاربست مهارت كسب شده در تحليل وضعيت و برنامه ريزي مداخالت ارتقاي سالمت در مدارس )در مقياس محدود( .4

 شرح  درس:

ا دانش آموزان تشكيل مي دهند؛ از طرفي بخش قابل توجهي از بار بيماري و ناخوشي ها به اين گروه نسبت بااليي از جمعيت كشور ر

جمعيتي مربوط مي شود كه آثار آنها سالمت و كيفيت زندگي را در بزرگسالي و توسعه ي جامعه را تحت تأثير قرار مي دهند؛ از اين 

عرصه اي مهم در فعاليت هاي حرفه اي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت و با  اهميت مدارس به عنوان با رو، در اين درس  فراگيران

 كاربست آن در عمل آشنا مي شوند. مدارس ارتقا دهنده ي سالمت به عنوان راهبرد اساسي، شامل اصول، اجزاء و 

 (واحد نظری 1.0رئوس مطالب در بخش نظری: )

 ش بهداشت و ارتقاي سالمتاهميت و سابقه ي مدارس به عنوان عرصه اي براي آموز -

 كلياتي در باره ي ويژگي هاي رشد و تكامل كودكان و نوجوانان  -

 بيماريها و اختالالت جسماني رايج در دانش آموزان -

 ناخوشي ها و اختالالت روانشناختي رايج  در دانش آموزان -

 مشكالت رفتاري رايج در دانش آموزان -

o خشونت و پرخاشگري و تحقير 

o داروها سوء مصرف مواد و 

 ارتقاي ايمني و پيشگيري از سوانح در مدارس -

 ترويج رفتارهاي تغذيه اي سالم  -

 ترويج فعاليت بدني  -

 توسعه ي مهارتهاي زندگي -

 مدارس ارتقاء دهنده ي سالمت: -

o  ،ها ويژگي و مباني مفاهيم 

o  ها استراتژي و اهداف 

o  برنامه اجزاي و الگوها 

o  مقررات و ها سياست  

o  سالمت دهنده ارتقاء رساجراي برنامه مدا 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت كودكان استثنايي -

 نمونه هائي از تجارب  موفق مدارس ارتقا دهنده ي سالمت در جهان و ايران -

 (واحد عملي5.0رئوس فعاليت در بخش عملي: )
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 ارزيابي وضعيت يک مدرسه  بر اساس چهارچوب و اجزاي مدارس ارتقا دهنده ي سالمت -

 زها و اولويت بندي سنجش نيا -

 تهيه و تنظيم طرح  مداخله آموزش و ارتقاء سالمت -

 تهيه  طرح درس و اجراي يک جلسه آموزشي -

 تهيه و ارائه ي گزارش در كالس -

 منابع:
1. Scriven A, Hodgins M. Health Promotion Settings, Principles and Practice. SAGE. Last edition 

2. Clift S, Jensen BB. The Health Promoting School: International Advances in Theory, Evaluation and 

Practice. Danish University of Education Press. Last edition.  

3. Aggleton P, Dennison C, Warwick I.Promoting Health and Well-being through Schools. Routledge. 

Last edition.  

4. Destefano K, BEAR BJ. Manual of School Health A Handbook for School Nurses, Educators, and 

Health Professionals. USA: Saunders. Last edition 

 شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه(:

 ارزشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد 

 ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد 

 ارزيابي پاياني درس با كمک  آزمون  كتبي انجام خواهد شد 
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 25:کار                             کد درس محيط در سالمت ارتقای و بهداشت آموزش

 ندارد پيش نياز یا همزمان:

  ساعت 43 -واحد 2: حدوا تعداد

 ( 5.0عملي) –( 1.0نوع واحد  نظری)

 اهداف کلي:
, توانمند سازی دانشجویان در طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه های جامع ارتقاء سالمت و آموزش بهداشت بمنظور ارتقاء هدف این درس 

 رفتار های سالم و ایمن  در محيط کار  ميباشد. 

 

 شرح درس:
ير با اهميت عرصه محيط كار براي اجراي اقدامات آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت؛ و از ابعاد مختلف رويكردها در سطح فرد، محيط، در اين درس فراگ

 سازمان و جامعه آشنا مي شود.

 

 (واحد نظری1.0رئوس مطالب )
o ( تعاريف, تاريخچه, اهميت و اصول آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و ايمنيHSEدر محيط كار )  

o اهميت سالمت نيروي كار در ارتقاء سالمت جامعه 

o )نگاهي به وضعيت سالمت كارگران در ايران و تجربه ساير كشور ها )بررسي وضعيت بر اساس شاخص ها و استانداردها 

o قوانين و اسناد باال دستي براي سالمت محيط هاي كار در ايران 

o  عوامل موثر بر سالمت كاركنان و محيط كار 

o تقابل كار بر سالمت و سالمت بر كارتاثيرات م 

o )نظريه ها و الگو هاي تحليل رفتار هاي مرتبط با ايمني در محيط كار )مدل پنير سوئيسي،  نظريه دامينو 

o عوامل موفقيت اقدامات آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در محيط كار 

o  رويكردها, نظريه ها و مدلهاي كاربردي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

o  طراحي و اجراي برنامه هاي اولويت دار در محيط كار شامل: ارتقاء سالمت جسماني, رواني و رفتاري, افزايش فعاليت جسماني، بهبود

 وضعيت تغذيه, تامين محيط كار ايمن, استرس, بيماري قلبي و عروقي 

o :برنامه ريزي در محيط هاي كاري با اندازه هاي كوچک، متوسط و بزرگ 

o بر اساس جمع آوري داده ها از محيط و نيروي انساني و ماهيت كار سنجش نياز ها 

o )راه اندازي نظام مداوم و بروز ثبت داده ها )بانک اطالعاتي جامع سالمت سازمان 

o  شناخت و ارزيابي فرهنگ سازماني و محيط كار، قوانين و مقررات، دستور العمل ها 

o ارزيابي تيم ها ومشاركت كنندگان 

o  سازي اهداف برنامهتنظيم و آماده 

o پيش بيني, تامين منابع , مالحظات اجرايي و سياست هاي سازماني براساس شواهد 

o  اجرا و ارزشيابي 

o  برنامه جامع آموزش و ارتقاء سالمت در محيط كار انجام شده در جهان و ايران  2معرفي حد اقل 

 

 (واحد عملي 5.0رئوس مطالب عملي:  )
 ط كار فعاليت هاي زير را انجام دهد:دانشجو ضمن مراجعه به يک محي

a. بررسي وضعيت موجود و جمع آوري اطالعات سالمت بر اساس شواهد 

b. اولويت بندي مشكالت و انتخاب يک مشكل 

c. طراحي برنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و ارائه گزارش در كالس 
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 :( Refrenceمنابع)

1- Fertman C. I..Workplace Health Promotion Programs; Planning, Implamentation and Evaluation, Jossey – BASS (2015). 

Last Edition 

2- Burton J. WHO Healthy Workplace framework and model: background and supporting literature and practices. Last 

Edition. 

3- Scriven A. and Hodgins M., Health promotion settings: Principales & practice; Sage, Last edition.  

4- Chenoweth, D. Worksite Health Promotion. USA. Human Kinetics.2011 

5- WHO.Occupational Health , A Manual for Primary Health Care Workers. Cairo.WHO.EMRO 2001 

 

 شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه(:

 زشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد ار

 ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد 

 ارزيابي پاياني درس با كمک  آزمون  كتبي انجام خواهد شد 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

52 

 21:اوليه       کد درس بهداشتي مراقبت های محيط در سالمت ارتقای و اشتبهد آموزش: درس نام

 
  ساعت 43 -واحد 2: واحد تعداد

 ( 5.0عملي) –( 1.0نوع واحد  نظری)

 ندارد: نياز پيش

 هدف  
 آن در نظام سالمت   آشنايي دانشجويان با اصول و كليات و مفاهيم  ارتقا سالمت در محيط هاي ارائه  كننده خدمات سالمت  و كاربست  

 شرح درس 
 يكي از رويكردهاي نوين سازمان بهداشت جهاني و همچنين براساس بيانيه هاي بوداپست و اوتاوا  توجه به ار تقا سالمت در محيط هاي ارائه

ا در راستاي فراهم ساختن ه  مراكز ارائه خدمات سالمت و بيمارستان نقش ،با  اموختگان دانش نوين ديدگاه اين خدمات سالمت مي باشد. در

سب محيط حمايت كننده سالمت براي بيماران، مراجعين، كاركنان ارائه كننده خدمات بهداشتي و جامعه   وهمچنين  با بكار گيري راهكارهاي منا

 نا مي گردند.اقدام به برنامه ريزي و اجراي اقداماتي كه منجر به ارتقا سالمت در محيط هاي ارائه كننده سالمت مي باشد ، آ ش

 رئوس مطالب  

  اوليه بهداشتي مراقبت محيطهاي در سالمت ارتقاي ي فلسفه 

  اوليه بهداشتي مراقبت در سالمت ارتقاي اهداف و اصول، تعاريف، 

  اوليه بهداشتي مراقبت محيط هاي در سالمت ارتقاي و بهداشت آموزش چالشهاي و موانع 

 ( سالمت ي دهنده ارتقا بيمارستان الگوي از اقتباس با) اوليه بهداشتي بتمراق محيطهاي در سالمت ارتقاي راهبردهاي 

  اوليه بهداشتي مراقبت هاي محيط در سالمت ارتقاي و بهداشت آموزش مداخالت انواع 

  اوليه بهداشتي مراقبت هاي محيط در سالمت ارتقاي ي برنامه كيفي هاي شاخص و معيارها 

  اوليه بهداشتي مراقبت محيطهاي در متسال ارتقاي مديريت و ريزي برنامه 

  اوليه بهداشتي مراقبت مراكز در سالمت ارتقاي ريزي برنامه در خاص تدابير و نيازها 
 سالمندان 

 معلول و ناتوان  افراد  

 رواني بيماران 

  اوليه بهداشتي مراقبت هاي محيط در سالمت ارتقاي هاي پژوهش و تجارب بررسي 

 :عملي بخش در
 مراكز سالمت  يكي از حداقل براي نيازسنجي شامل يتوضع ارزيابي  

 برنامه آموزش و ارتقاء سالمت و ارائه آن در كالس تنظيم يک و تهيه 

 

 : منابع
1. Fertman CI, Allensworth DD. Health Promotion Programs: from Theory to Practice; USA: by the 

Society for Public Health Education. Last edition. 
2. WHO. Health promotion in hospital, evidence and quality management. World Health Organization, 

2005 
3. Frankish J, Moulton G, Gray D. Health promotion in primary health care settings: a suggested 

approach to establishing criteria. Institute of Health Promotion Research University of British 
Columbia. Last edition. 

4. WHO. The International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services: Integrating 
health promotion into hospitals and health services; Concept, framework and organization. WHO 
Regional Office for Europe. 
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 شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه(:

 ارزشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و نگرشي انجام  خواهد شد 

 ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد 

 رس با كمک  آزمون  كتبي انجام خواهد شد ارزيابي پاياني د
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 22:کد درس                      جامعه محور  سالمت ارتقای و بهداشت نام درس : آموزش

  نياز پيش

  ساعت 43 -واحد 2: واحد تعداد

  (5.1عملي) –( 5.1نوع واحد  نظری)

در محور  جامعه مشاركت و اقدام اجتماعي توانمندسازي، نيمبا و اصول رويكرد سيستمي به جامعه، با دانشجويان: درس كلي اهداف

 آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت آشنا مي شوند

مشاركت و اقدام اجتماعي  و سازماندهي جامعه براي  توانمندسازي، كاربردي روشهاي و مباني اصول، با فراگيران درس اين در: درس شرح

جامعه محور  داده آوري جمع هاي روش و نيازسنجي اجتماعيحور آشنا مي شوند. همچنين با كليات اهداف آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت جامعه م

درمحيط  در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت آشنا مي شوند و با بكارگيري تكنيک مونوگرافي در يک جامعه كوچک نسبت به شناسائي عوامل موثر درسالمت

 توانمند مي گردد

 :مطالب رئوس

 محور جامعه و امعه و نگرش سيستمي به جامعه ج مفهوم -

 رويكرد سيستمي در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت -

 مباني سيستم اجتماعي )رويكرد اكولوژيكي( - 

 مفهوم و رويكرد هاي ارزيابي جامعه محور

 روش هاي ارزيابي جامعه محور

 توانمندسازي اجتماعي مباني و مفهوم  -

 توانمندسازي اجتماعي مختلف هاي حوزه در اهداف و ها دامنه سطوح،-

 محور جامعه توانمندسازي هاي روش و الگوها -

 مفهوم و مباني مشاركت جامعه-

 سطوح مشاركت جامعه -

 روش هاي جلب مشاركت جامعه -

 مفهوم سازماندهي اجتماعي -

 مراحل و شيوه هاي سازماندهي اجتماعي -

 عه محور، تهيه برنامه اقدام طراحي، بومي سازي و  اجراي برنامه جام 

 مراجعه به جامعه كوچک )مانند روستا ، خانه سالمت و....( فعاليت هاي زير را انجام دهد   عملي: دانشجو

 ارزيابي نياز هاي جامعه مورد نظر با منابع مختلف با رويكرد مشاركتي -1

 ايجاد زمينه مشاركت  جهت شناسائي مشكل و اولويت بندي -2

 راي يكي از مشكالت با بكارگيري با مشاركت جامعه و ارائه در كالستدوين برنامه ب  -3

 :منابع
 

1. Guttmacher, S. ets. Community based health intervention. Part One. WILEY. Last edition 

2. Glenn Laverack.  Health Promotion Practice, building Empowered communities, Open 

University press. Last edition  

3.  Hindsworth MF, Lang TB. Community Participation and Empowerment. Nova Science 

Publishers, Last edition 

و  نيازي اجتماعي، محسن علوم و تربيت و تعليم در تحقيق عملي راهنماي: ميداني تحقيق روش باسر ج، ويلكي م، تيلور ک، .4

 چاپ اخرسخنوران،: تهران (مترجم) زارعي عباس

 نمونه و ها مثال با همراه پژوهي اقدام تحقيق روش كامل رهدو يک آموزش«كار حين پژوهش» پژوهي و.  اقدام اللهي سيف .5

 چاپ اخر، عابد: واقعي، تهران هاي

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mildred+F.+Hindsworth%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Trevor+B.+Lang%22
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 :(حيطه هر در) دانشجویان ارزشيابي برای پيشنهادی  شيوه

  شد خواهد  انجام نگرشي و دانشي آزمونهاي پيش كمک با  اوليه تشخيصي ارزشيابي

  گيرد مي  صورت كالسي هاي پرسش و اي مرحله هايآزمون از  استفاده با درس اي مرحله ارزيابي

 شد خواهد انجام كتبي  آزمون  كمک با درس پاياني ارزيابي
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 24کد درس:   سالمت ارتقای و بهداشت آموزش در رسانه

  ساعت 43 -واحد 2: واحد تعداد

 ( 5.0عملي) –( 1.0نوع واحد  نظری)

 پيش نياز :  

دانشجويان با مفاهيم,  توليد , طراحي و ارزشيابي رسانه آشنا مي گردند. همچنين, ضمن درک نقش و اهميت آن  :هدف کلي درس

 بهداشت و ارتقاء سالمت بپردازد. بتواند به ارتباط و چگونگي بكارگيري آن  در برنامه هاي آموزش

توليدات رسانه اي را با محتوي و گروه هدف   آن اسبراس توانمي كه است مهارت بر متكي درک نوع يک ايرسانه سواد شرح درس:

در انتقال پيامهاي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت آشنا مي سازد و  هارسانه متناسب ساخت. اين درس دانشجويان را با ظرفيت انواع

 مهارت آنها را در بررسي و نقد و تحليل رسانه ها افزايش مي دهد. 

 واحد(: 1.0رئوس مطالب )

 چه, تعاريف, مفهوم,  ضررورت,  هدف و كاربرد رسانه در سالمت جامعهتاريخ -

 انواع رسانه و نقش هر يک در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت -

 اصول و فنون رسانه و سواد رسانه اي -

 شناخت شيوه هاي تبليغ, اقناع و تاثير گذاري بر مخاطب -

o انواع و شيوه هاي تبليغ 

o روانشناسي پيام هاي تبليغاتي 

o كار عمومي و مصرف كنندگان پيام هاي رسانه اي سالمتاف 

o روشهاي كاريردي تبليغ در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

 مفاهيم اساسي, سبک ها, ارزشها, فرايند و عناصر ششگانه خبر -

 آشنايي با فرايند توليد برنامه هاي راديويي و تلويزيون -

o ق كنترل توليد, مركز ضبط مغناطيسي, سيستمهاي نمايش بخش هاي مختلف يک مركز تلويزيوني ) استوديو, اطا

 تصوير( و بخشهاي پيراموني )نور, دكور, صدا, ..(

o  عوامل تيم هاي توليد )تلويزيوني, راديو و فيلم آموزشي( و وظايف هر يک 

 اصول، روشها و قالبهاي نگارش براي تو ليد رسانه هاي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت -

 انواع, تكنيكها, كادربندي, مونتاژ و معيار هاي نقد و انتخاب آن در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت عكاسي ديجيتال:, -

 اصول و نكات مهم در تصوير برداري ويديو يي )دوربين, نور, صدا, حركات, .....(  -

 بهداشت و ارتقاء سالمت رسانه هاي چاپي: انواع, توليد )مراحل, نرم افزار ها(, و معيار هاي نقد و انتخاب آن در آموزش -

 رسانه هاي جمعي : همگوني ها )انتشار, وسعت, فراواني و گوناگوني( و ويژگيها )نحوه انتشار و دريافت پيامها(  -

 رسانه هاي ديجيتال در برنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت -

 نقد توليدات و برنامه هاي رسانه اي در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت -

 واحد(: 0/5)مطالب عملي :  رئوس 

 فعاليت عملي : 

دانشجو پس از انتخاب یك موضوع آموزش در حيطه سالمت فعاليت های زیر را  انجام داده و در کالس ارائه  -

 نماید:

o بررسي و مطالعه موضوع و تنظيم اهداف, محتوي و تهيه سناريو 

o توليد يک رسانه چاپي مرتبط 

o  عكس مرتبط 5توليد حد اقل 
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o  دقيقه 11تا  5و تنظيم يک برنامه راديويي ترويجي مرتبط به مدت توليد 

o  دقيقه 5تا  3توليد و تنظيم يک فيلم ويديويي آموزشي مرتبط به مدت 

 منابع اصلي درس:

 رضوي عباس, اصول طراحي و توليد فيلم هاي آموزشي , سمت آخرين چاپ  .1

 آبادي,  نشر ساغي . آخرين چاپموريتس چارلي, تكنيكهاي فيلم نامه نويسي, ترجمه محمد گذر .2

 سواد رسانه .3

 توليدات راديوئي و. تلويزيوني .4

 رسانه هاي جمعي و ديجيتال .5

6. Gatcum C., The beginnar’s Phetography, DK.  last edition  

 شيوه  پيشنهادی برای ارزشيابي دانشجویان )در هر حيطه(:

 نگرشي انجام  خواهد شد ارزشيابي تشخيصي اوليه  با كمک پيش آزمونهاي دانشي و 

 ارزيابي مرحله اي درس با استفاده  از آزمونهاي مرحله اي و پرسش هاي كالسي صورت  مي گيرد 

 ارزيابي پاياني درس با كمک  آزمون  كتبي انجام خواهد شد 
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 فصل چهارم

 

 استانداردهای برنامه
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  آموزشي برنامه استانداردهای

 
 :گيرند قرار بررسي توسط ارزيابان مورد آموزشي هاي برنامه ارزيابي فرايند بايستي در كه هستند موضوعاتي حداقل زير، موارد

كالس درس اختصاصي، سالن كنفرانس، قفسه  مورد نياز از قبيل: فضاها و امكانات آموزشي عموميضروري است، دوره، *

هز به اينترنت با سرعت كافي و نرم افزارهاي اختصاصي، وب سايت اختصاصي كتاب در گروه، كتابخانه عمومي، مركز كامپيوتر مج

 اختصاصي گروه و سيستم بايگاني آموزشي را در اختيار داشته باشد.

مورد نياز، شامل: آزمايشگاه هاي اختصاصي، عرصه هاي بيمارستاني و اجتماعي  فضاهای اختصاصيضروري است، گروه آموزشي،  *

 رنامه آموزشي در اختيار فراگيران قرار دهد. را براساس مفاد مندرج در ب

مورد نياز، شامل: اتاق استادان، اتاق دانشجويان، سلف سرويس،  فضاهای رفاهي و فرهنگيضروري است، دپارتمان آموزشي، *

 نمازخانه، خوابگاه و امكانات فرهنگي ورزشي را در اختيار برنامه قرار دهد. 

 مورد تاييد قطعي گروه ارزيابان باشند. دوره های چرخشي، ارج دپارتمانضروري است كه عرصه هاي آموزشي خ *

براي آموزش شامل: بيمار، تخت فعال بيمارستاني، نمونه هاي آزمايشگاهي،  جمعيت ها و مواد اختصاصي مورد نيازضروري است،  *

نوع قابل قبول از نظر ارزيابان در دسترس فراگيران نمونه هاي غذايي، دارويي يا آرايشي برحسب نياز برنامه آموزشي به تعداد كافي و ت

 قرار داشته باشد. 

مورد نياز مندرج در برنامه در اختيار مجريان برنامه قرار گرفته باشد و كيفيت آن  تجهيزات سرمایه ای و مصرفيضروري است،  *

 ها نيز، مورد تاييد گروه ارزياب باشد.

، متناسب با رشته مورد ارزيابي در دسترس ت آموزشي و انجام پژوهش های مرتبطامكانات الزم برای تمریناضروري است،  *

 هيئت علمي و فراگيران قرار داشته باشد و اين امر، مورد تاييد ارزيابان قرار گيرد.

وبات شوراي مورد نياز را بر اساس موارد مندرج در برنامه آموزشي و مص هيئت علميضروري است، دپارتمان آموزشي مورد ارزيابي، *

 گسترش در اختيار داشته باشد و مستندات آن در اختيار گروه ارزياب قرار گيرد.

مورد نياز را طبق آنچه در برنامه آموزشي آمده  کارکنان دوره دیدهضروري است، دپارتمان آموزشي براي تربيت فراگيران دوره،  *

 است، در اختيار داشته باشد.

 ( در دسترس تمام مخاطبين قرار گرفته باشد.Curriculum) يآموزشبرنامه ضرورت دارد كه  *

در دسترس همه مخاطبين قرار داشته  نامه ها، دستورالعمل ها، گایدالین ها، قوانين و مقررات آموزشي آیينضروري است،  *

 قرار گيرد. باشد و فراگيران در ابتداي دوره، در مورد آنها توجيه شده باشند و مستندات آن در اختيار ارزيابان

اعم از كتب و مجالت مورد نياز فراگيران و اعضاي هيات علمي، در قفسه كتاب گروه آموزشي در  منابع درسيضروري است كه  *

 دسترس باشند.

داشته، وظايف  حضور فعالضروري است كه فراگيران در طول هفته، طبق تعداد روزهاي مندرج در قوانين جاري در محل كار خود  *

 تحت نظر استادان يا فراگيران ارشد انجام دهند و برنامه هفتگي يا ماهانه گروه در دسترس باشد.خود را 

موضوعات با جدول دروس مندرج در برنامه آموزشي انطباق  %91، حداقل در محتوای برنامه کالس های نظریضروري است،  *

 داشته باشد.

، مانند كنفرانس هاي درون برنامه های آموزشي و پژوهشي گروهكليه  ضروري است، فراگيران، طبق برنامه تنظيمي گروه، در *

گروهي، سمينار ها، كارهاي عملي، كارهاي پژوهشي و آموزش رده هاي پايين تر حضور فعال داشته باشند و مستندات آن در اختيار 

 ارزيابان قرار داده شود.

 ي فراگيران و تاييد ارزيابان قرار گيرد.ضروري است، فرايند مهارت آموزي در دوره، مورد رضايت نسب *

در شروع دوره به فراگيران اطالع رساني شود و براي پايش آن، مكانيسم هاي  (Dress codeمقررات پوشش )ضروري است،  *

 اجرايي مناسب و مورد تاييد ارزيابان در دپارتمان وجود داشته باشد.
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كوريكولوم آگاه باشند و به آن عمل نمايند و عمل آنها مورد تاييد ارزيابان قرار  مندرج در کدهای اخالقيضروري است، فراگيران از  *

 گيرد.

تشكيل شود و نتايج ارزيابي ها، گواهي هاي  (Portfolio)آموزشي کارپوشه ضروري است، در گروه آموزشي براي كليه فراگيران  *

 رات و مستندات ضروري ديگر در آن نگهداري شود. فعاليت هاي آموزشي، داخل و خارج از گروه آموزشي، تشويقات، تذك

قابل قبولي، منطبق با توانمندي هاي عمومي و اختصاصي مندرج در برنامه مورد  (Log bookکارنمای )ضروري است، فراگيران  *

 ارزيابي در اختيار داشته باشند.

الزم را براساس موارد مندرج در برنامه  اصيمهارت های مداخله ای اختصضروري است، فراگيران بر حسب نيمسال تحصيلي،  *

 انجام داده باشند و در كارنماي خود ثبت نموده و به امضاي استادان ناظر رسانده باشند.

به طور مستمر توسط فراگيران تكميل و توسط استادان مربوطه پايش و نظارت شود و باز خورد مكتوب الزم  کارنماضروري است،  *

 به انها ارائه گردد.

داشته باشند و مستندات آن در  برنامه های پژوهشي گروه علمي مشارکتضروري است، فراگيران در طول دوره خود، در  *

 دسترس باشد.

را )درصورت وجود( گذرانده و از مسئول عرصه  واحدهای خارج از گروه آموزشيضروري است، فراگيران بر حسب سال تحصيلي،  *

 شند و مستندات آن به رويت گروه ارزياب رسانده شود.دريافت نموده با گواهيمربوطه 

از قبل پيش بيني شده و  بين رشته ای همكاری های علميضروري است، بين گروه آموزشي اصلي و ديگر گروه هاي آموزشي  *

 برنامه ريزي شده وجود داشته باشد و مستنداتي كه مبين اين همكاري ها باشند، در دسترس باشد.

 مندرج در برنامه، استفاده شود.  روش ها و فنون آموزشي %71در آموزش هاي حداقل از ضروري است،  *

قرار گيرند و مستندات آن به گروه ارزياب  ارزیابيضروري است، فراگيران در طول دوره خود به روش هاي مندرج در برنامه، مورد  *

 ارائه شود. 

 ي، واجد مالک هاي مندرج در برنامه آموزشي باشند. ضروري است، دانشگاه يا مراكز آموزشي مورد ارزياب *

 
موضوع، مورد تصويب شوراي معين شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي قرار گرفته و جهت پيگيري و  29استانداردهاي فوق، در 

 صوب آورده خواهد شد. اجرا در اختيار واحدهاي ذيربط قرار داده مي شود. ضمناً يک نسخه از آن در انتهاي كليه برنامه هاي م

 دبيرخانه شورای عالي برنامه ریزی علوم پزشكي
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 ارزشيابي برنامه

(Program Evaluation) 

 نحوه ارزشيابي تكویني برنامه:

  CIPP الگوي ارزشيابي سيپز طريق فرم برنامه  بعد از گذشت يک ترم تحصيلي از اجراي برنامه  از دانشجويان، اعضاي هيات علمي  ا 

به  (Product)،و فرآورده  (Process) ،فرايند (Input) ،درون داد (Context) بافت يا موقعيتصورت خوهد گرفت.   اين الگو مبتني بر 

 .دست آمده است
 

 برنامه:نهایي شرایط ارزشيابي 

 اين برنامه در شرايط زير ارزشيابي خواهد شد: 

 به  صورت كامل .   از اجراي برنامهسال  2گذشت 

 

 های ارزشيابي برنامه:شاخص

 معيار:         شاخص:

 به  باال  درصد 75     آموختگان از برنامه:ميزان رضايت دانش 

 :به  باال  درصد 75     ميزان رضايت اعضاي هيات علمي از برنامه 

 طبق نظر ارزيابان  آموختگان رشته:ميزان برآورد نيازها و رفع مشكالت سالمت توسط دانش 

 طبق نظر ارزيابان  آموختگان رشته:كميت و كيفيت توليدات فكري و پژوهشي توسط دانش 

 

 شيوه ارزشيابي برنامه:

  شده بازنگري  هاي از قبل آموختگان با پرسشنامهدانش هيات علمي درگير برنامه، نظرسنجي از 

 در  صورت موجود بودن (واحد ارزشيابي و اعتباربخشي دبيرخانه هاي موجود دراستفاده از پرسشنامه( 

 متولي ارزشيابي برنامه:

و  دبيرخانه علوم پايههاي علوم پزشكي با همكاري گروه تدوين يا بازنگري برنامه و متولي ارزشيابي برنامه، شوراي گسترش دانشگاه

 هستند.ساير اعضاي هيات علمي 

 نحوه بازنگری برنامه:

 بازنگری این برنامه به ترتيب زیر است: مراحل

 نظراناي، پيشنهادات و نظرات صاحبگردآوري اطالعات حاصل از نظرسنجي، تحقيقات تطبيقي و عرصه 

 درخواست از دبيرخانه جهت تشكيل كميته بازنگري برنامه 

 طرح اطالعات گردآوري شده در كميته بازنگري برنامه 

 ريزي نويس برنامه آموزشي بازنگري شده به دبيرخانه شوراي عالي برنامهرنامه و ارائه پيشهاي مورد نياز ببازنگري در قسمت

 علوم پزشكي 

  كه  انجام ميگردد. نتايج نيازسنجي هاي بازخود از 
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 1ضميمه شماره 

 

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت سوگند نامه دانش آموختگان رشته 

 بنام خدا

 توانستم اكنون كه شهاي بيشمارمندي از نعمتو با بهره شبا عنايات و الطاف بيكرانكه ند يكتا را خداوسپاس 

مرحله جديدي از  يو در آستانه پايان رسانيدهارتقاء سالمت به  آموزش بهداشت و ارزشمندتحصيالتم را در رشته 

براي آموزش، كه كنم د متعال سوگند ياد ميخداونآن در برابر ، گيرمقرار خطير علمي و اجتماعي  يايفاي وظيفه

نظر از نژاد، صرف ،كرامت انساني افرادبه گو باشم و پذير و پاسخكيفيت زندگي جامعه مسئوليت و ارتقاء سالمت

ي حفظ، منزلت و احترام شئون برا و اي خود باشمو پايبند اخالق و اصول حرفه شتهاحترام گذافرهنگ  و قوميت

 دركه  كنمسوگند ياد مياز هر گونه تالشي دريغ نورزم.  اي در بين همكارانج سلوک اخالق حرفهو تروي ماحرفه

 آگاه فرد يک عنوان به امفراگرفته آنچه كارگيري به و آموزش در و كوشمب همواره اي خويشتوسعه مداوم حرفه

ي هاكنم در مقابل دشواريند ياد ميسوگ .نورزم دريغاز هيچ تالشي در ارتقاء و اعتالي سالمت جامعه  اي،حرفه

 ارتقاء همه جانبه و راه در پيوسته و باشمو بردبار  پاسخگو ،پذيرمسئوليت توانمند،، و گستره فرهنگي جامعه ايحرفه

 تالش نمايم.ايران  عزيزم اسالمي كشورو خصوصا رفع مشكالت جامعه بشري 


